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ALKUSANAT
Pohjan kunnanhallitus päätti vuoden 2000 helmikuussa laatia Billnäsin vanhan ruukkialueen ydinosaa koskevan kokonaistarkastelun ja hoito-ohjelman. Työssä haluttiin ympäristön lisäksi määritellä myös rakennusten käyttöön liittyviä asioita.
Hankkeen ovat rahoittaneet Uudenmaan liitto sekä Pohjan kunta ja
Oy Pohjan Ruukkiteollisuus.
Kunnanhallitus nimitti toimikunnan, jonka tehtävänä oli vastata kokonaissuunnitelman laatimisesta.
Toimikunta valitsi suunnittelijoiksi MA-arkkitehdit Helsingistä. Maisema-arkkitehti Marja Mikkola ja arkkitehti Tiina Valpola ovat olleet
vastuussa itse työstä. Toimikunta sai avukseen myös asiantuntijoita
valtionhallinnosta: maakunta-arkkitehti Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitosta, arkkitehti Liisa Koskela Uudenmaan tiepiiristä, rakennustutkija Vesa Kiljo Länsi-Uudenmaan maakuntamuseosta ja aluearkkitehti Rauli Ailus ovat osallistuneet työhön ja sen seurantaan.
Työ on edistynyt uuden maankäyttölain hengessä. Tavoitteena on ollut, että alueen asukkaat ja käyttäjät voivat vaikuttaa ympäristössään
tapahtuviin muutoksiin. Työ aloitettiin kyläillalla Pinjaisissa. Suunnittelijat esittivät siellä työn kulkua ja toivoivat, että Pinjaisten asukkaat
tekisivät ehdotuksia ja esittäisivät innovaatioita suoraan suunnittelijoille.Toimikunta on järjestänyt myös muutaman miniseminaarin, joissa
on työstetty erilaisia skenaarioita Billnäsin ruukille.
Työn tulos on nyt kädessäsi – Billnäsin ruukin ydinosan kulttuuriympäristöohjelma. Toimikunta on yhdessä arkkitehtien kanssa yrittänyt
kertoa millaista entisessä Pinjaisissa oli, millainen nykypäivän Pinjainen
on ja millaiseksi Billnäsin ruukki voisi tulevaisuudessa kehittyä.
Kiitän kaikkia hankkeeseen osallistuneita – erityisesti arkkitehtejä
Marja Mikkolaa ja Tiina Valpolaa, mutta myös toimikunnan jäseniä, jotka
avokätisesti antoivat tietonsa ja taitonsa työn tekemiseksi.
Haluan myös esittää kiitokseni Uudenmaan liitolle sen myöntämästä
avustuksesta. Avustus mahdollisti hankkeen toteuttamisen.

Pohjassa, 1 joulukuuta 2001
Gretel Johansson
Toimikunnan puheenjohtaja, kunnanjohtaja

Näkymä ison pajan laajennusosasta joen pohjoisrannalle.
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0

JOHDANTO

0.1 TAUSTAA
Billnäs on yksi neljästä Pohjan kunnan ruukista, jotka pienellä alueella sijaitsevana yhtenäisenä, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaana kokonaisuutena muodostavat suomalaisen identiteetin kannalta keskeisen kansallismaisema-alueen. Muut kolme Pohjan kunnan
valtakunnallisesti merkittävää ruukkitaajamaa ovat Fiskars, Antskog
ja Åminnefors. Billnäs ja Fiskars ovat yhdessä saaneet Europa Nostra
palkinnon tunnustuksena vanhan rakennuskannan suojelusta ja hoidosta.
Teollinen rakennemuutos on koskettanut syvästi pienen 5000 asukkaan Pohjan kunnan elämää. Vuosina 1977-1983 kunnasta hävisi kaikkiaan 700 teollista työpaikkaa ja suuri määrä tuotantotilaa jäi tyhjilleen. Kovimman iskun koki Billnäsin ruukki, jonka vanhoista tehdashalleista teollinen toiminta ehtyi kokonaan 1980-luvun puolivälissä.
Parhaimmillaan v. 1915 ruukilla ja huonekalutehtaalla oli yhteensä yli
1000 työntekijää.
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Billnäsiä ja sen lähiympäristöä kuvaava peruskartta 1950luvulta.
Kartan keskellä on Karjaanjoen ylittävä silta. Joen pohjoisrannalla sillan länsipuolella on ruukin maatalousalue, puutarha ja vaaleana näkyvän puiston keskellä ruukinkartano. Kartanon länsipuolella on peltoja. Sillan itäpuolella on
ruukin työväenasuntoalueita ja jokirannassa mylly sekä
sähkölaitos. Koilliseen lähtevän tien varressa metsän reunassa on virkailija-asuntoja. 1950-luvulta lähtien asutus
on alkanut laajentua myös Karjaalle johtavan tien pohjoispuolelle.
Joen eteläpuolella näkyy Turun radan vanha linjaus, joka
oikaisun jälkeen poistui käytöstä. Billnäsin rautatieasema
oli kartanoa vastapäätä joen etelärannalla. Aseman lähellä sijaitsivat Hagbackan työväenasunnot ja virkailija-asuntoja. Sillan itäpuolella näkyy työväenasuntoja ja niiden itäpuolella ruukin teollisuusrakennukset. Etelään haarautuvan tien varrella on mm. seurojentalo ja asutusta. Kaakkoon Karjaan keskustaan johtavan tien varrella on ruotsinkielinen kansakoulu ja sen eteläpuolella 1900-luvun
alusta lähtien rakennettu Egnahemsområde,Templet eli rukoushuone ja Hollywood, 1940-luvulla rakennettu työväenasuinalue. Jokirannassa on ruukin saha ja sen varastoalueita. Pentbyssä vanhan tien varressa näkyy koko alueen
ytimenä ollutta kyläasutusta. Karjaan rajan tuntumassa on
jokilaaksoon viettävälle rinteelle rakennettu laaja “Amerikanvillojen” alue. Solbackan ja Pentbyn pellot olivat vielä
1950-luvulla oleellinen osa kulttuurimaisemaa.

Kunta ryhtyi valtion tuella aktiivisesti korvaamaan menetettyjä työpaikkoja ja etsimään tyhjentyneille ruukkirakennuksille uudiskäyttöä.
Fiskarsissa yhteistyö teollisuuslaitoksen omistajan kanssa johti näkyviin tuloksiin. Se on tänään virkeä taiteilijayhteisö ja suuren yleisön
suosima matkailukohde, jossa edelleen jatkuu teollinen tuotanto.
Billnäsissä ei kunnalla ole ollut vastaavanlaista paikkaan sitoutunutta
yhteistoimintatahoa. Ruukkialueen kunnossapito ja kehittäminen on
jäänyt kokonaan kunnan ja paikallisten aktiivisten toimijoiden harteille.
Rakennusten suojeluun on saatu valtion tukea, jota teollisuusalueella
käytettiin ennen kaikkea kattojen uusimiseen.Toimenpiteen ansiosta
osin kylmillään seisonut rakennuskanta on perusrakenteiltaan edelleen hyvässä kunnossa. Innostuksesta ja runsaasta suunnittelupanoksesta huolimatta monet kiinnostavat uudiskäyttöhankkeet eivät kuitenkaan ole saaneet tuulta siipiensä alle.
Tänään Billnäsin ruukkialueella on vireää toimintaa: pienyrityksiä, käsityöläisiä ja matkailuun liittyviä palveluja, mutta myös paljon tyhjiä ja
vajaakäytössä olevia tiloja. Suuria kesätapahtumia lukuunottamatta
ruukkialue elää säästöliekillä ja uhka arvokkaan miljöökokonaisuuden
rapistumisesta on silminnähtävä.

0.2 ALUEEN MÄÄRITTELY

Billnäsin taajama sijaitsee aivan Pohjan kunnan itälaidalla. 8900 asukkaan Karjaan kaupungin asutuksen reuna on vain runsaan kilometrin
päässä ruukilta. Billnäsistä on noin kuuden kilometrin matka oman
kunnan keskustaan Pohjan kirkolle ja noin kahdeksan kilometriä naapuriruukille Fiskarsiin. Billnäsissä on kaikkiaan noin 1300 asukasta. Fiskars-yhtiöllä ja sen uusiin tehdastiloihin siirretyllä tuotannolla on edelleenkin tärkeä merkitys taajamalle. Billnäsissä on edelleen yli 600 työpaikkaa, joista valtaosa sijoittuu vanhan ruukkialueen kaakkoispuolelle
rakennetulle uudelle teollisuusalueelle.

Billnäsin ruukkialue on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Alueen ytimen muodostavat ruukin entiset teollisuus-, asuin- ja maatalouskiinteistöt, jotka vuonna 1983 toteutetussa
kaupassa siirtyivät kunnan omistaman kiinteistöyhtiön haltuun. Myöhemmin rakennusten hallinta on jaettu kahdelle kiinteistöyhtiölle. Joitakin alueen maatalous- ja asuinrakennuksia on myyty yksityisille. Pieni
osa kulttuurihistoriallisesti merkittävästä rakennuskannasta on edelleen Fiskars-yhtiön omistuksessa.

Tämän työn kohteena on ollut vain ruukin ydinalue. Suunnittelualueeseen eivät kuulu vanha puutarha-alue ja sen takana oleva ruukinkartano, jotka ovat yksityisomistuksessa. Varsinaisen teollisuusalueen
rakennusten yhteispinta-ala on noin 12 200 m2. Tästä lattiapintaalasta noin 9 900 m2 on ollut alunperin teollisuuskäytössä, noin 1300
m2 varastotilana ja noin 1000 m2 konttoritilana. Maatalousrakennusten yhteispinta-ala on 4020 m2, joista 1100 m2 on myyty yksityiselle.
Kokonaisuuteen kuuluu myös145 m2 suuruinen paloasema.

Maatalousrakennukset ovat pääosin kylmiä kivi- tai puurakennuksia, joissa
on maalattia. Myös osaa teollisuustiloista on huomattavan vaikea muuttaa lämpimiksi tiloiksi. Lämpimien tilojen tai kohtuullisin kustannuksin
lämpimiksi muutettavien tilojen yhteinen lattiapinta-ala tehdasaluella on
kaikkiaan noin 6000 m2, josta 2000 m2 on konttoritiloja.

Alueen alkuperäinen teollinen toiminta loppui 1985, jonka jälkeen rakennukset ovat olleet osin tyhjillään, osin uudiskäytössä.Vanhat konttoritilat ovat kokonaan hyötykäytössä, mutta huomattava osa entisistä
teollisuusrakennuksista on varastona, tyhjillään tai vain osittaisessa
kesäkäytössä.

Ruukkia ja sen asuinalueita on tietoisesti kehitetty kulttuurimaisemana
aina 1700-luvun lopulta, jolloin punaisen makasiinin viereinen puutarha
istutettiin. Ruukkimaiseman kukoistuskausi alkoi 1800-luvun lopussa
ja jatkui 1900-luvun puoliväliin asti. Billnäs on yhä viehättävää ja monipuolista kulttuuriympäristöä, joka on edullisen maaperän ja pienilmaston vaikutuksesta hyvin rehevää. Ympäristön jatkuva hoito on kuitenkin katkennut alkuperäisen teollisuustoiminnan loputtua ja maisema on päässyt osin pahasti villiintymään.

0.3 TYÖN RAJAUS JA PÄÄMÄÄRÄT
Tilauksen mukaisesti työ sisältää liitteeseen 2 rajatun ruukin ydinalueen maisemanhoidon yleissuunnitelman sekä rakennusten käytön
yleissuunnitelman. Maisemanhoitosuunnitelmaan on kuulunut lisäksi
Billnäsin puistotie (Billnäs allé) päätiehen asti. Myös Berghällin mäkeä on käsitelty. Työssä ei kuitenkaan käsitellä asuinrakennuksia.
Työn keskeisenä päämääränä ei ole perinteisen idea- ja käyttösuunnitelman tuottaminen, koska tällaiset suunnitelmat, varsinkin ilman riittävän konkreettista kytköstä taloudelliseen ja poliittiseen päätöksentekoon, jäävät yleensä vain paperille. Työ on ennenkaikkea kokonaisvaltainen selvitys, joka pyrkii osoittamaan vaihtoehtoja ruukin kehittämiselle ja luomaan pohjaa päätöksentekoa edistävälle keskustelulle. Se perustuu käytännön vuorovaikutukseen erilaisten paikallisten
toimijoiden kanssa. Keskustelujen ja ympäristökartoituksen pohjalta
on hahmoteltu ruukille erilaisia tulevaisuuskuvia, jotka antavat mahdollisuuden varautua muutoksiin, mutta joiden toteutuminen riippuu
myös tehtävistä valinnoista.
Tekijöiden pyrkimyksenä on ollut tuottaa tietopaketti, joka antaisi
kokonaisvaltaisen kuvan Billnäsin historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Laajaan valokuva-aineistoon perustuvaa raporttia voidaan käyttää myös ruukkialueen markkinointityössä etsittäessä uusia rahoittajia, yrityksiä tai asukkaita. Sitä voidaan myös hyödyntää kansalais- ja kotiseututyössä, samoin koulujen ympäristökasvatuksessa.
Työn aikana on kerätty laaja määrä historiallisia kuvia sekä arkistoista että yksityishenkilöiltä ja myös otettu huomattava määrä uusia
valokuvia, joihin ympäristön kartoitus ja analysointi tukeutuvat. Nämä
kaikki, myös ne, joita ei ole käytetty tässä raportissa, on tallennettu
sähköiseen muotoon ja annettu kunnan ja paikallisten arkistojen käyttöön.
Työ on myös sisältänyt konkreettisia käytännön toimia, kuten tienvarsien maisemanhoitoa tai ympäristön hoidon neuvontaa asukkaille. Se
on myös synnyttänyt uusia hankkeita. Mm. vanhan tiestön kunnostamis- ja entistämissuunnittelu sekä kevyen liikenteen väylän suunnittelu Billnäsin puistotien varteen ovat lähteneet liikkeelle yhteistyössä Uudenmaan tiepiirin kanssa.Tiepiirin kanssa on aloitettu myös tienvarsien raivaus- ja kunnostus, jonka ohjauksesta on vastannut tämän
selvitystyön maisema-asiantuntija.Teollisuusraiteelle esitetty pysäköintialue on osittain toteutettu jo kesän 2001 aikana. Lisäksi on keskusteltu erilaisten järjestöjen ja koulutustahojen kanssa mahdollisista yhteistyömuodoista alueiden ja rakennusten hoidossa sekä asukkaiden
kanssa piha-alueiden kunnostamisesta ja hoidosta. Billnäsin puistometsien hoidon suunnittelu on lähtemässä liikkelle Ab Utbildning Sydvästin (Forstinstitut) opiskelijoiden harjoitustöinä ja myöhemmin hoitoa on tarkoitus jatkaa käytännön harjoituskohteina.

Etualalla 1788 rakennettu kankirautamakasiini, taustalla joen etelärannan
teollisuusrakennuksia.

0.4 TEOLLISUUSALUEIDEN JA RAKENNUSTEN UUDISKÄYTÖSTÄ
Billnäs ei ole ongelmineen yksin. 1960- ja 70-luvulla suuri rakennemuutos tyhjensi perinteisiä savupiipputeollisuuden tehtaita Euroopassa ja
myös suuressa maailmassa. Pahimmillaan kokonaiset yhdyskunnat
autioituivat. Vanhojen teollisuuskiinteistöjen uudiskäyttö ei ole ongelmatonta.Toimintoja, jotka voivat hyödyntää näin suuria kiinteistöjä ei ole runsaasti. Aina ei myöskään ole helppo yhdistää suojelu- ja
käyttöratkaisuja. Parhaimmassa asemassa ovat kaupunkien keskustoissa sijaitsevat, arkkitehtuuriltaan näyttävät vanhat teollisuusalueet.Toisaalta kaupunkirakenteellisesti keskeisillä paikoilla sijaitsevien rakennusten käytöstä usein tulee kovien arvojen kiinteistöjalostusta, jossa
rakennukset helposti menettävät historiallisen ominaislaatunsa. Tehtaat muuttuvat kauppakeskuksiksi, jopa asunnoiksi tai kylpylöiksi.
Suurille tyhjentyneille teollisuuslaitoksille on vaikeinta löytää sopivaa
käyttöä pienillä syrjäisillä paikkakunnilla, joissa kunnan resurssit eivät
riitä kehittämistoimintaan eikä asukkaiden määrä tue sitä. Billnäsiin
verrattavia esimerkkejä löytyy runsaasti mm. Ruotsin vanhoilta rau-

tateollisuusseuduilta, mm. Bergslagenista, jossa Billnäs-työryhmä kävi
työn alussa tutustumassa erilaisten toteutusten kirjoon. Erittäin tavallinen ratkaisu on, että suuret tilat on vuokrattu useille pienyrityksille. Ruotsista löytyy myös epäonnistuneita elävöittämisyrityksiä, vaikka hankkeeseen olisikin satsattu suunnittelua ja varoja. Usein tarvitaan joku voimatekijä, jonka ympärille toiminta keskittyy. Onnekkaita ovat sellaiset tapaukset, joissa tuotanto edelleen jatkuu jossain mittakaavassa ja yhtiöllä on kiinnostusta juuriensa ja kulttuuriympäristön
vaalimiseen (Suomen ruukeista esim. Fiskars ja Högfors). Mutta myös
joku muu yhteisö tai aktiviteetti, jolla on riittävä koko tai uskottavuus,
voi onnistua toimimaan alueen sateenvarjona tai veturina. Ruotsissa
uskonnollinen yhteisö on ottanut vastuun Stjernsundin historiallisen
ruukkialueen pitämisestä elävänä.

Teollisuusperintökohteiden tärkeitä kehittämisen peruspilareita ovat
yleensä elinkeinoelämä, koulutus ja kulttuuri. Näyttäisi siltä, että onnistuneissa tapauksissa taantuvat teollisuuskunnat ovat kyenneet yhdistämään tasapainoisella tavalla nämä kaikki kolme tekijää. Monista heikosti onnistuneista hankkeista koulutus näyttää puuttuvan. Jotkut ovat taas perustuneet liian yksipuolisesti pelkkään matkailuun ja
kulttuuriin.
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Westermarkin kartta vuodelta 1760 kuvaa ruukkia ennen tulipaloa.

1 SELVITYS ALUEEN HISTORIASTA
JA NYKYTILANTEESTA
1.1 RUUKIN KASVU JA KEHITYS
Ruukin kasvua selostetaan alueen historiakuvauksiin sekä vanhaan
kartta- ja valokuvamateriaaliin perustuen (lähdeluettelo liitteenä 7).
Vuorimestari Carl Billsten perusti Billnäsin ruukin vuonna 1641 vanhan myllykosken yhteyteen Lohjan Ojamon malmia hyödyntämään.
Ruukki oli maamme neljäs rautaruukki.
Ruukki on Karjaan- eli Mustionjoen laaksossa, kapeassa ja jyrkkäreunaisessa kallioperän murroslaaksossa. Joessa on alla olevan kalliopohjan tasoeron synnyttämä koski, jonka voimaa ruukki ja myöhemmin
voimalaitos ovat käyttäneet hyväkseen. Kosken tasoero on noin 6,5
metriä.
Ojamon malmi ei kuitenkaan riittänyt kannattavan ruukin ylläpitämiseen ja Billnäsiinkin ryhdyttiin tuomaan malmia Ruotsin Utöstä. Malmi tuotiin Pohjankurun satamaan, mutta sen kuljetus ruukille oli hankalaa, sillä sataman ja Billnäsin välillä oli toinen koski, Åminnefors.
Masuunin toiminta siirrettiinkin jo 1600-luvun puolivälissä liikenteellisesti paremmalle paikalle Fagervikiin. Lopullisesti silloisen masuunin
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Kuninkaankartta on aluetta laajemmin kuvaava kartta. Se on mitattu
vuonna 1783. Yllä esitetyssä kartassa pellot on kuvattu harmaalla viivoituksella, metsät vihreinä, puilla pilkutettuina alueina ja niityt vihreinä,
vaakasuorilla pilkkuviivoilla merkittyinä alueina. Rakennukset on piirretty punaisella.

Kuninkaankartasto

J.Westermarkin vuonna 1779-80 laatiman kartan mukaan ruukin työväenasunnot sijaitsivat jo kahdessa suorassa rivissä. Niistä toinen oli
joen pohjoisrannalla jyrkän Hammarbergetin juurella, toinen joen ja
tien välissä etelärannalla.Tuotantorakennuksista joen eteläpuolella sijitsivat mylly ja toinen kankivasarapajoista.Toinen vasarapaja oli pohjoisrannalla, samoin toinen mylly, panimo, isännöitsijän asuinrakennus ja
pääosa talousrakennuksista. Osa rakennuksista oli tehty kivestä.

Westermarkin kartta

Ote Kuninkaankartasta, joka on mitattu vuonna 1783. Billnäsin ruukki näkyy joen varrella kuvan keskivaiheilla.

hävittivät tulvia pelkäävät karjaalaiset talonpojat vuonna 1659. Billnäs kuului Fagervikin ja Skogbyn kanssa samaan ruukkiyhtiöön aina
vuoteen 1883 asti. Isonvihan aikana Billnäsin ruukki hävitettiin kokonaan. Vuonna 1728 kankivasarapaja rakennettiin uudelleen ja vuonna
1738 rakennettiin joen vastarannalle toinen kankirautavasara, ns. Gammelbyn vasara. Koska toiminta laajentui joen molemmille rannoille
rakennettiin Karjaanjoen yli silta. Vuodesta 1761 ruukkiyhtiön johdossa oli Johan Hising, aateloituna Hisinger, joka rakensi ja kehitti ruukkia uutterasti. Rakentamisen lisäksi Hisinger tehosti myös ruukkiensa maanviljelystä ja perusti niiden yhteyteen puutarhoja.
Tulipalo tuhosi vuonna 1775 Billnäsin ruukin vanhimman, joen pohjoisrannalla sijainneen osan kokonaan ja uudelleenrakentamisen yhteydessä luotiin ruukille sen nykyinen perusasemakaava. Tulipalolta
säilyivät vain nykyisen ruukin kaksi vanhinta rakennusta, lippukallion
takana hieman erikseen sijaitsevat asuinrakennukset, jotka ovat peräisin 1770-luvun alkupuolelta.

Kartta kuvaa selkeästi myös alueen maisemarakennetta. Karjaan- eli
Mustionjoki virtaa kapeassa ja jyrkkäreunaisessa murroslaaksossa.
Billnäsin ruukin kohdalla laakso puristuu hyvin kapeaksi. Gammelbyn
kohdalla murroslaakso risteää toisen koillis-lounas -suuntaisen laakson kanssa. Laaksojen risteyskohdassa on laajempi tasanko. Kartan
kaakkoisreunassa näkyy Ensimmäinen Salpausselkä ja sen pohjoisreu-

Fredenborgin kartta

Senaatin kartta

Ote Senaatin kartasta vuodelta 1873. Kartalla näkyy Turun rata, mutta se on ilmeisesti piirretty jälkeenpäin. Sota-arkisto.

C.A.Fredenborgin vuonna 1803 laatimassa kartassa näkyy tulipalon
jälkeen syntyneen ruukin perushahmo. Se vastaa suurelta osin nykyistä
Billnäsiä, vaikka osa rakennuksista onkin uusittu ja rakennusten määrä on huomattavasti lisääntynyt.

1800-luvun lopun Senaatin kartan mukaan viljelykset, pellot ja niityt
ovat laajentuneet ylemmäs rinteille ja ylätasanteille. Uusia niittyjä on
raivattu Raaseporin tien itäpuolella olevaan laaksoon sekä Pentbyhyn.
Turun rata rakennettiin Raaseporin tien vierelle 1800-luvun lopussa
ja se avattiin liikenteelle vuonna 1899. Kartalla näkyvä ratalinja on lisätty karttaan jälkikäteen. Berghällin mäen kautta aiemmin kulkenut
tie oikaistiin mäen pohjoispuolitse suoraan Karjaan rautatieasemalle
1800-luvun lopussa.Tien varrella nykyisen ruotsinkielisen koulun itäpuolella näkyy suuri laidunhaka.

C.A.Fredenborgin vuonna 1803 laatima kartta. Hammarbergetin länsipuolella näkyvä puro on padottu.Vettä on ilmeisesti käytetty viereisen, säännönmukaisella ruudukolla merkityn puutarhan kasteluun. Kuva Museovirasto.

nalla Kirkkojärven rannalla Karjaan kirkko. Salpausselkä salpaa nimensä
mukaisesti pohjoispuoliset vesistöt taakseen. Se on pakottanut Karjaanjoen etsimään uomansa kapeasta laaksosta Pohjanpitäjänlahden
pohjukkaan.
Laakson pohjoisreunalla itä-länsi -suuntaisena kulkeva tie on osa Turusta Viipuriin kulkevaa Suurta Rantatietä. Billnäsin ruukin kohdalla
tiestä erkanee etelään Raaseporiin jatkuva haara. Kartalla näkyy Salpausselkää seuraava, Mustiolta rannikolle johtava tie. Helppokulkuisessa harjumaastossa tiet muodostavat Karjaan kohdalla verkoston.
Radan rakentamisen jälkeen Karjaan kauppala kasvoi Karjaan aseman
yhteyteen kolmen kilometrin päähän Billnäsistä.
Ruukkia ympäröivässä laaksossa on peltoja, joita tarvittiin väestön
ruokkimiseen. Lähialueilla on laajoja metsäselänteitä. Niiden puuta ja
siitä poltettua hiiltä käytettiin ruukin polttoaineena. Puuta kuljetettiin ruukkiin joen yläjuoksun metsävaltaisilta alueilta myös jokea myöten ja myöhemmin ruukin yhteyteen syntyi saha.Vuonomaisen kapean Pohjanpitäjänlahden pohjukassa olleen Pohjankurun sataman kautta
raakarautaa tuotiin ruukkiin ja tuotteita vietiin maailmalle.

Kartan mukaan pato ja silta ovat nykyisillä paikoilla. Padon alapuolella on tuotantorakennuksia joen molemmin puolin. Joen eteläpuolella
olevan ruukinkadun varrella on seppien taloja. Myös sillan lähellä nykyisen puiston kohdalla on rakennuksia. Ruukinkadun ja eteläpuolella olevan mäen välissä on viljelyksiä. Joen pohjoisrannalla oleva ruukinhoitajan pihapiiri on ollut symmetrisesti istutettu ja sillan lähellä
on ollut joen suuntainen pitkä rakennus. Sen itäpuolella näkyy kaksi
rakennusta, joiden pihapiirissä on viljelyksiä. Sillan yli johtavan tien länsipuolella on navetta, ja siitä länteen viljelyksiä. Hammarbergetin (Flaggberget eli Lippukallio) etelä- ja itäpuolella näkyy työväenasuntoja. Suuri
Rantatie kulkee niiden editse ja jokeen laskevan puronotkon kohdalla on silta. 1770-luvulla rakennetut vanha makasiini ja viljamakasiini näkyvät kartalla. Vanhan makasiinin itäpuolella on ruudukolla merkityt,
ilmeisesti säännölliset puutarhaistutukset. Hammarborgin kohdalla
joen rannalla on pitkä rakennus, vanha hiilihuone. Sen yläpuolella on
kapeita palstoja, työväestön viljelypalstoja. Hammarborgin pohjoispuolella on peltoja, niittyjä ja hakoja. Koilliseen jatkuva ns Backgrändintie
(nykyään Leipurintie) on paikallaan.
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Carl von Kügelgenin tussilaveeraus esittää Billnäsiä vuonna 1818. Kuva on piirretty entisen Sverigevillanin tienoilta Hammarbergetin suuntaan. Kuvassa näkyy pitkälti Fredenborgin kartan mukainen tilanne. Kosken yläpuolella on silta. Kosken alapuolella näkyy
mansardikattoisia teollisuusrakennuksia. Asuintalot ovat hirsisiä. Rakennusten tuntumassa
kasvaa puita, mutta laakson rinteet ovat peltoina. Kuva Museovirasto.

Vanha, soikea kuva näyttää joen pohjoisrannan teollisuusrakennuksia. Saunan ohi padon
suuntaan otetussa kuvassa näkyy vanha kankirautamakasiini, joka on yhä joen rannalla. Sen edustalla on puisia varastorakennuksia ja takana suuri, puinen paja, jonka päädyssä on kaareva ikkuna. Poikittain sen takana näkyy myllyn yläosa. Kuvan vasemmassa reunassa näkyy hiilihuoneen päätyä. Paljaassa mäen rinteessä on asuinrakennuksia,
mm. myllärin asunto ja entisen kaupan luona ollut talo. Takana jokitörmän yläpuolella
on pitkä lato. Kuva Fiskars-yhtiön arkisto.
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Sivun alalaidassa olevaa kuvaa vastaava tilanne ilmeisesti joessa olleelta uimapaviljongilta kuvattuna. Joen vasemmalla rannalla on mylly. Padon edessä on voimansiirtoköysistön tukirakenne. Joessa näkyy tukkeja. Joen vastarannat ovat avoimia peltoja ja rantatöyriä myllärin talon kohdalla olevaa jyrkintä rinnettä lukuunottamatta. Myllyn yläpuolella näkyvät työväenasuntojen pihalla liehuvat pyykit. Mylly on yhä mansardikattoinen,
eli kuva on otettu ennen vuotta 1901. Fiskars-yhtiön arkisto.

Kuva seppien asuintalojen yli pohjoisrannalle noin vuonna 1902. Teollisuusraide on jo
rakennettu ja puut kasvaneet. Raide otettiin käyttöön vuonna 1900. Puiden koosta päätellen väliä edellisen kuvan ottamiseen on noin 10 vuotta. Iso paja, Hammarborg ja uusi
mylly on rakennettu. Kuva Museovirasto.

Myllyn ympäristö vuonna 1910. Kuvan vasemmassa reunassa on vanha kankirautamakasiini, sen oikealla puolella paja. Takana nousee uhkea punatiilinen Hammarborgin työväenasuintalo. Kuva Museovirasto / Signe Brander.

Kuva patosillalta pohjoisrannalle. Vasemmalla rannassa ollut sauna ja sen takana ruukinhoitajan eli isännöitsijän asuintalo vielä punamultaisena. Oikealla mylly, ylhäällä työväen asuintaloja Hammarbergetin harjanteella. Kuva Museovirasto / Marie Högh, ilmeisesti 1890-luvulta.

Sverigevillanin katolta ruukille ja Hammarborgille otettu kuva vuoden 1930-luvulla. Kuvassa näkyy Turun radan vanhempi linja, sen takana tehtaalle johtaneet teollisuusraiteet ja ruukinkatu. Ruukinkadusta erkanee oikealle Forsbyntie. Ruukinkadun varressa on vapaamuotoinen puurivistö. Forsbyntien risteyksen alapuolella on koivurivi teollisuusraiteiden penkereessä, ja oikealla puolella näkyy Ruukinkadun
molemmilla puolilla puita. Ruukin puolella puiden takana on kapea polku, trotuaari, joka ruukin portilla muuttuu jalkakäytäväksi. Forsbyntienkin reunalla on puita.Teollisuusalueet on aidattu pystysälepuuaidalla.Ylänikkaria, vanhaa varastoa ja talikkotehdasta lukuunottamatta kaikki teollisuusrakennukset ovat tummia, tiilipintaisia tai punamullattuja. Solveig Oreniuksen kuvakokoelmat.

Alla:Voimalaitos rakenteilla ennen vuotta 1921. C.J. Ahlbladin kuvakokoelmat.

Oikealla alhalla uimapaikka 1950-luvulla. Raimo Tikkasen kuvakokoelmat.

Oikealla: Myllyn ympäristö 1940-luvulla. Rakennuksia on hävinnyt ja puusto on kasvanut. Billnäsin uimala sijaitsi kosken alapuolella, puurakenne joessa on hyppytorni. C.J.
Ahlbladin kuvakokoelmat.

Kuva Hagbergetin reunalta ruukille. Taustalla kohoaa Hammarborg. Mylly on jo saanut uuden asunsa, eli kuva on otettu vuoden 1901
jälkeen. C.J. Ahlbladin kuvakokoelmat.

Pohjoisrannalla näkyy sauna ja sen takana vasaraseppien asuintalot. Saunan taustalla
on v. 1803 kartan mukaisia viljelypalstoja.Tieltä johtaa ajosilta hiililatoon ja tie rannalle.
Etualalla näkyy rannalla ollut uimapaviljonki. C.J. Ahlbladin kuvakokoelmat.
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Panoraamakuvasarja radan yläpuolelta joen pohjoisrannalle noin vuodelta 1902. Fiskars-yhtiön arkisto.
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Panoraamakuvasarja Hammarborgilta joen etelärannalle noin vuodelta 1902. Fiskars-yhtiön arkisto.
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NÄKYMIÄ LIPPUKALLIOLTA
isännöitsijän
talo

Panoraama Lippukalliolta länteen noin vuodelta 1902. Fiskars-yhtiön arkisto.
Alla sama näkymä nykyisin. Puusto on tuuhettunut huomattavasti.
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1700-luvun
vanha navetta

1800-luvun
navetta

vanha
makasiini

puutarhakoulu

hotelli

NÄKYMIÄ RUUKKIIN JOEN ETELÄRANNALLE

Billnäs viljamakasiinin takaa Kruthusbergetiltä toukokuussa 1879. Museovirasto, historian kuva-arkisto. Kuvassa näkyy vanha makasiini ja oikealla viljamakasiinin kulmaa. Oikealla isännöitsijän talon silloinen punamullattu puurakennus. Vasemmalla näkyy tieltä
hiililadonlle johtava silta. Joen takana silloinen ruukki. Ruukinkatu jatkuu Berghällin mäen
kautta länteen. Berghällin mäki on vielä avoin, ilmeisesti hakamaa. Pellolla on lantakasoja odottamassa levitystä. Museovirasto.

Billnäsin ruukki vuoden 1905 jälkeen Lippukallion länsireunalta kuvattuna. Vanha varasto on jo rakennettu (1905). Sen takana näkyy nyt jo purettu varastorakennus. Berghällin mäelle on rakennettu uusi talousrakennus. Radan yläpuolella on asuintalo ja hedelmäpuutarha. Vertaa vuodelta 1902 olevaan panoraamakuvasarjaan sivulla 10-11.
Kuva teoksesta “Herrgårdar i Finland”.

Billnäsin ruukki 27. huhtikuuta 1902. Berghäll on rakennettu ja rata halkoo Forsbyn
peltoja. Etualalla vuonna 1894 rakennettu “hotelli” on vielä tummassa maalissa. Fiskarsyhtiön arkisto.

Ylänikkari

Berghäll

Näkymä samaan suuntaan edellisen kuvan jälkeen, mutta ennen vuotta 1905. Hotelli
on saanut uuden vaalean maalin. Radan mutkassa näkyy juna. Pellon takana näkyy Egnahemsområdetin rakennusriviä. C.J. Ahlbladin kuvakokoelmat.

konttori

vanha varasto

Näkymä ruukille ilmeisesti 1940-luvun lopulta. Vanha varasto ei ole vielä saanut mineriittipäällystettä, joka näkyy jo kannessa olevassa kuvassa vuodelta 1953. Radan vierellä ja ojan
pientareilla on tehty heinää. Jokimaisemaa hallitseva puinen Alanikkari paloi vuonna 1987. Fiskars-yhtiön arkisto.
Alanikkari
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DISPONENTVILLAN, ISÄNNÖITSIJÄN TALO

Hammarberget eli
Lippukallio
(Flaggberget)

Edellisen sivun näkymä uuden isännöitsijän talon rakentamisen jälkeen. Etuvasemmalla hiililadon sillalle ja rantaan johtava tie. Kuvan etualalla olevalla rakennuksella on
omenapuutarha. Kuvassa näkyy myös vanhan makasiinin vieressä oleva puuaidalla rajattu puutarha, jossa kasvaa hedelmäpuita. Hammarsmedsvägenillä on silta puronotkon
yli. Turun ratalinja hohtaa vielä uutena, ja paloaseman lähellä vanhan, 1700-luvun navetan päädyssä näkyy paloletkun kuivatustorni. Kuva on puiden koosta päätellen n. 192030 -luvulta. C.J. Ahlbladin kuvakokoelmat.

Näkymä radan ja hiilivaraston yli joen pohjoisrannalle vuoden 1911 jälkeen. Isännöitsijän talon puutarhasta on johtanut porras alatasanteelle. Se on ollut pensasaidan rajaama kasvimaa. Joen etelärannalla sillankorvassa olleet rakennukset on purettu ja niiden
tilalle on rakennettu puisto hiekkakäytävineen. C.J. Ahlbladin kuvakokoelmat.
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Isännöitsijän talo radan suunnasta. Kuvassa näkyy kasvimaan pensasaita, puutarhaa rajaava syreeniaita ja rannassa ollut laituri.Vasemmalla hiilivaraston kulmaa. Kuva on oletettavasti 1910-luvulta. Fiskars-yhtiön arkisto.
Alla sama näkymä vuonna 1925. Yläkuvassa etuoikealla näkyvät sillankulman puiston
puut ovat kasvaneet. Kuva Tammisaaren museo / Bertel Piponius.

Isännöitsijän talo padolta. Rannassa on sauna. Kuvassa näkyy selvästi kivimuuri, jonka
avulla joen puolella oleva puutarha on terassoitu. Tommy Malmin kuvakokoelmat.

Isännöitsijän talo vuonna 1953. Fiskars-yhtiön arkisto / Foto Roos

Kuva isännöitsijän talon päätyterassilta puutarhan yli joelle. Vasemmalla näkyy rannassa olleen saunan pääty. Puutarhan käytävät ovat hiekoitettuja, pensasaidat rajaavat kasvimaita ja rannan tuntumassa on kasvilavoja. Fiskars-yhtiön arkisto.

Billnäsin silta. Vasemmalla isännöitsijän talon alapuolella olleelle kasvimaalle johtanut
portti. Sillan takana näkyy joen etelärannalla ollut uimapaviljonki. Fiskars-yhtiön arkisto.

VASARASEPÄNTIE ELI JOEN POHJOISPUOLINEN RUUKINKATU
Vasarasepäntie 1950-luvulla. Tien poikki laskevan puron notkossa on perunamaa. Sen
reunoilla on nykyisinkin marjapensaita ja
kirsikkapuita, vaikka purouoma muuten
onkin villiintynyt. Seppien talot avautuvat
suoraan tielle ilman aitaa. Tie on yhä sorapintainen. Fiskars-yhtiön arkisto / Foto Roos.

Oikealla: sama paikka vuonna 1969.
Romantiikka alkaa näkyä kasvillisuudessa, villiviinit valtaavat seiniä ja kukkapenkit ovat tulleet perunapeltojen
tilalle. Kuva Museovirasto / P-O Welin.

Oikealla alhaalla: Vasarasepäntie idästä päin vuonna 1969. Tie on asfaltoitu ja sen reunalla näkyy pieni ojapainanne. Kuva Museovirasto / P-O Welin.

Vasarasepäntie 30.3.1917. Kuvassa näkyy tieltä alas rantaan johtava puinen porras.
Toinen porras on ollut edempänä myllyn kohdalla. Kelkkailevan tytön takana näkyy pihaa rajannut pystysälepuuaita. Peter Björklöfin kuvakokoelmat.

Vasarasepäntie 1800-luvun lopussa Suuren Rantatien ja Raaseborgintien risteyksestä katsottuna. Vasemmalla näkyvä teline on ilmeisesti kyläkeinu. Kylän kokoontumispaikka on sijainnut risteyksen eli “Poliittisen kulman” tuntumassa. Paikka toimi myös ruukin torina. Tie on
sorapintainen, keskellä on ajoneuvojen urat ja reunamilla polut jalankulkijoille.Vasemmalla näkyvän miehen takana on vanha lyhtypylväs.
Yksi sellainen on säilynyt ruukin varastoissa. Kuva Museovirasto.

Vasarasepäntie 1900-luvun alussa. Tien reunalla ei ole ojia, mikä viittaa siihen, että sen alla
on ajalle tyypilliseen tapaan hyvä salaojitus. Vasemmalla näkyy kivireunusta, joka lienee osa
vanhan makasiinin vieressä olevan puutarhan terassointia. Fiskars-yhtiön arkisto.
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BILLNÄSIN PUISTOTIE

Tie härkätallin kohdalla vuonna 1969. Tien pinnan nousu näkyy jo selvästi, sillä rakennusten ovet vaikuttavat matalilta.Tien nykyinen pinta on tästäkin vielä noussut. Kuva Museovirasto / P-O Welin.

Vanha makasiini vuonna 1910. Makasiinin edustalla on puutarha, jossa näkyy hedelmäpuita. Puutarha on rajattu punamullatulla pystysäleaidalla, joka on ollut tyypillinen tuona aikana. Kuva Museovirasto / Signe Brander.

Risteys vuonna 1969. Paikkaa on kutsuttu myös Poliittiseksi kulmaksi. Tienhaarassa näkyy
liikenteenjakaja ja pieni rondelli. Viitat ovat jo nykytyyliä. Makasiinin seinällä kasvaa villiviini. Kuva Museovirasto / P-O Welin.

Viljamakasiini vuonna 1910. Suuri Rantatie on sorapintainen. Sen pinta on jo noussut talojen rakentamisajankohdasta. Kuva Museovirasto / Signe Brander.

Kahden vanhan maantien risteys vuonna 1953. Toinen maantie kulki Turusta Helsinkiin. Billnäsissä siitä haarautui risteys Karjaalle. Tienviitta on vielä vanhaa punamustaa
mallia. Fiskars-yhtiön arkisto / Foto Roos.
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ETELÄINEN RUUKINTIE,VANHA KARJAAN MAANTIE ELI JOEN ETELÄPUOLEINEN RUUKINKATU

Teollisuusraiteet ruukin edessä huhtikuussa 1957. Fiskars-yhtiön arkisto.

Ruukin portti 1900-luvun alussa. Taustalla konttori, etualalla ruukin palovarustevarasto. Tietä reunustaa puurivi ja sen takana on trotuaari, kapea polkumainen jalkakäytävä. Ruukinkatu on päällystetty mukulakivin vuonna 1917. Kiveys on yhä tien nykyisen pinnan alla
noin 70 cm:n syvyydessä. Ruukinkadun samoin kuin Billnäsin Puistotienkin pintaa on tien korjaustöiden yhteydessä jatkuvasti nostettu.
Kuvassa näkyy myös portilta tehdasalueen sisään johtavat kapearaiteisen kiskot. Boris Malmbergin kuvakokoelmat.

Nykytilanteeseen vertaamalla huomaa, että katualueen korko on noussut. Kuva on vuodelta 1969, Museovirasto / P-O Welin.

Eteläinen ruukinkatu seppien asuntojen kohdalla noin 1940-luvulla. Talojen ja tien välissä kasvaa pensasaita. Puurivistöä on vain ruukin
kohdalla, rakennusten välissä on yksittäisiä pihapuita. Kuva Museovirasto.

Etelänpuoleista ruukinkatua vuonna 1969. Kuva Museovirasto / P-O Welin.
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YLEISKUVIA
Näkymä koillisesta ruukille vuoden
1905 jälkeen. C.J. Ahlbladin kuvakokoelmat.

Näkymä ruukille ns. sudenkuopan
mäeltä vuonna 1953. Fiskars-yhtiön
arkisto / Foto Roos.

Näkymä radan suunnasta ruukille vuonna 1969. Etummaiset puurakennukset on jo purettu. Vasemmanpuoleinen on vanha lapiotehdas. Sen takana vasemmalla näkyy maalausverstas. Etualan pellon reunassa on vanha ratalinja. Kuva Museovirasto / P-O Welin.

Näkymä Berghälliltä ruukille. Suuri rakennus on v. 1896 valmistunut varasto (nykyinen rakennusosavarasto). Sen oikealla puolella näkyy
työnjohtajien talo. Edessä lapiotehtaan paikalta purettu rakennus. Pinnakamari eli kirkko on rakennettu 1890-luvulla nykyiseen muotoonsa. Kuva on vuoden 1911 jälkeiseltä ajalta. Olof Söderholmin kuvakokoelmat.

Seppien asuintalojen ranta on tuuhettunut 1960-luvun loppuun mennessä. Katso myös
panoraamakuvat sivuilla 10-11, joissa ranta on vielä avoin. Kuva Museovirasto / P-O
Welin.
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Alla talvinäkymä voimalaitoksen yläpuolelta Alanikkarille. Laakso on ollut miltei puuton.
Harjanteella näkyvä korkea rakennus on Billnäs svenska folkskola, Billnäsin ruotsalainen
kansakoulu. C.J. Ahlbladin kuvakokoelmat.

MAATALOUSALUE
maatalousalueen paja

Yleiskuva maatalousalueelta. Vasemmalla punainen lato ja osa tien varren puuriviä. Keskellä 1880-luvulla rakennettu navetta. Taustalla
näkyy rata ja Hagberget. C.J. Ahlbladin kuvakokoelmat.

Puistotie vuonna 1969. Pojoladan on vielä tien tasossa niin, että ovet pystyy avaamaan.
Nykyään ovet ovat puoli metriä syvällä penkan alapuolella. Museovirasto / P-O Welin.

Näkymä joen yli Billnäsin kartanon puistoon. Fridolf Hisinger rakennutti kartanolle laajan puiston vuonna 1884. Kuvassa puistosta vastarannalle johtava kävelysilta, jonka
keskellä on lukittu portti. Kuva on 1800-luvun lopusta. Puisto modernisoitiin v. 193638 ruotsalaisen puutarha-arkkitehti Sven Hermelinin suunnitelmien mukaan. Fiskars-yhtiön arkisto.

Ruukin maitokauppa oli navetan päädyssä. Kuva Museovirasto.

Vappukulkue 1920-luvulla. Takimmainen lippu on metalliosaston, edessä puuseppäosaston lippu. Takana vasemmalla näkyy navetta, keskellä v. 1910 valmistunut Ladugårdsvillan.
Takana puiden oksien alla näkyy puutarhakoulu. Olof Söderholmin kuvakokoelmat.
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ILMAKUVIA

Ylhäällä ilmakuva ilmeisesti 1950-luvun lopulta. Hammarborgin (korkea asuinrakennus) vieressä oleva kauppa on jo paikallaan, mutta
1963 rakennettua huonekalutehdasta ei vielä näy. Yläkuvassa etualalla näkyvät kallioisen Flaggbergetin takana olevat laajat hakamaat.
Hammarborgin edustalla on niitty, jolla kasvaa pensaita. Pihan oikealla puolella näkyy laaja kasvimaa, jossa ilmeisesti ovat asukkaiden
perunapalstat. Fiskars-yhtiön arkisto.
Alla värillinen ilmakuva Billnäsistä vuodelta 1962. Edellisiin verrattuna tilanne on miltei sama. Tässä ja yläpuolella olevassa kuvassa näkyy joen etelänpuoleisen ruukinkadun varrella materiaalivaraston kohdalla ollut pitkä polkupyöräkatos. Sen tukirakenteiden jäänteitä on
yhä jäljellä samalla paikalla olevassa aidassa. Fiskars-yhtiön arkisto.
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Billnäs 1950-luvulla. Kuvassa näkyy vielä Berghäll ja sinne johtava kujanteen ja niittyjen reunustama tie. Lapio- ja talikkotehtaiden takana on vielä puurakennukset. Niiden takana näkyy rata ja Hagbergetin rinteessä olevat rakennukset ja puutarhat. Etualalla Karlsborgin
pihapiiri koivukujanteineen. Puutarhassa on kasvimaa ja pihavarasto. Kapearaiteisen kiskot johtavat sahalta rantaa pitkin Ylä- ja Alanikkarille. Teollisuusraiteen ja radan väliseen penkkaan on noussut pusikkoa, ilmeisesti heinänteko on lopetettu joitakin vuosia aikaisemmin
(vrt kuva sivulla 13). Kuva Museovirasto.

Alla Billnäs 350-vuotisjuhliensa aikoihin vuonna 1991. Ruukin kulttuurimaisemassa näkyy aikaisempaan verrattuna kaksi selvää muutosta: pohjoisrannalle on rakennettu uusia asuinalueita ja koko ruukki on tuuhettunut, etenkin käytöstä pois jääneet alueet ovat kasvaneet umpeen. Pohjan Ruukkiteollisuus Oy:n kuvakokoelmat.

Ilmakuva Billnäsistä 25.5.1946. Maanmittauslaitoksen ilmakuvakeskus.
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Näkymä teollisuusalueen portilta.

1.2 MUUTOS TEOLLISUUSPERINTÖKOHTEEKSI
Taustaa
Lohjan-Kiskon järviylängön ympärillä olevat läntisen Uudenmaan ja
itäisen Varsinais-Suomen ruukit edustavat Suomen varhaisinta teollisuutta. Suhteellisen tiiviinä kokonaisuutena on toistakymmentä ruukkia, joista vanhimmat ovat aloittaneet toimintansa jo 1500-luvulla.
Ruukkiyhteisöillä on ollut voimakas merkitys alueen kulttuuriin. Itse
ruukit rakennuksineen ja maisemineen näyttäytyvät nykykävijälle ainutlaatuisena idyllinä. Kansallismaisematyöryhmä nimesikin vuonna
1992 Pohjan ruukit yhdeksi Suomen 27 kansallismaisemasta.
Valtioneuvosto teki vuonna 1995 periaatepäätöksen valtakunnallisesti
arvokkaista maisema-alueista. Osana Mustionjokilaakson maisemaaluetta Billnäs kuuluu näiden156 arvoalueen joukkoon.
Billnäsin ruukki on myös yksi valtakunnallisesti arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Ruukin kautta kulkee toinen arvokas
kulttuuriympäristön elementti, keskiaikaisperäinen Suuri Rantatie, joka
näkyy joen pohjoispuolella Billnäsin puistotienä ja Vasarasepäntienä.
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Kunnallinen omistaja

Valtion avustava rooli

Billnäsin 350-vuotisjuhlien kulkuetta.

Ensimmäinen maailmansota katkaisi Billnäsin ruukin perinteiset vientiyhteydet itään ja ruukin päämarkkina-alueeksi tuli kotimaa. Työntekijämäärä vakiintui 1920- ja 30-luvulla noin 250-400:ksi. Ruukilla oli
1920-luvulta asti kiinteät siteet Fiskars-yhtiöön, mutta vuonna 1959
siitä tuli muodollisestikin osa Fiskarsin ruukkia.

Puukaupunkien suojelu 1970-luvulla muutti sekä suuren yleisön että
viranomaisten asenteita arjen ympäristöjen arvottamisessa. Pohjan
akuutti kriisi synnytti ainutlaatuisen kokeilun, jossa viisi eri ministeriötä etsivät yhteistyössä kokonaisratkaisua yksittäisen kunnan elinvoiman ja historiallisen identiteetin säilyttämiseen. Toiminta tapahtui
yhteisen projektin puitteissa, jossa kaikilla osapuolilla, myös kunnalla
oli oma edustus. Ensimmäiseksi tilattiin taloudellinen selvitys, johon
nojaten elvytys- ja suojelutoimet suunniteltiin. Hanketta ja valtion tukijärjestelmän rakentamista koordinoi ympäristöministeriö. Myös
asuntohallitus, lääninhallitus ja museovirasto kytkettiin yhteistyöhön.
Koskaan aikaisemmin eivät valtion ylemmät hallintoviranomaiset olleet näin näyttävästi osallistuneet yksittäisen kunnan asioiden hoitoon.

1970-luvulla alkanut teollisten työpaikkojen kiihtyvä väheneminen toi
kriisin monelle perinteiselle teollisuuspaikkakunnalle ja asetti suuria
haasteita niiden virkamiehille ja päättäjille. Pohjan kunta neljine ruukkeineen oli erityisen haavoittuva. Uhkaavassa tilanteessa kunta ryhtyi hyvin aktiivisesti etsimään valtion tukea ja myös onnistui siinä.Valtiovallan toimilla on ollut erittäin keskeinen merkitys Pohjan ruukkiperinnön pelastamis- ja suojeluoperaatiossa.
1980-luvun alussa raskaan teollisuuden rakennemuutos hiljensi myös
Pohjan kunnassa monta perinteistä työpaikkaa. Samalla vanhat teollisuusrakennukset ja asunnot alkoivat jäädä tyhjilleen ja niitä uhkasi
käyttämättömyyden mukanaan tuoma rappeutuminen.
Huoli työpaikkojen sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ruukkimiljöiden säilymisestä synnytti ruukkien pelastamis- ja kehittämisprosessin. Pohjan kunta perusti syksyllä 1983 "Kiint. Oy Pohjan Ruukkiteollisuus - Pojo Bruksindustri Fast. Ab" -nimisen yhtiön, jonka tavoitteena oli Billnäsin ja Fiskarsin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
ruukinmiljöiden säilyttäminen ja kunnan elinkeinoelämän monipuolinen kehittäminen. Valtion taloudellisen tuen turvin yhtiö osti keskeisiä osia molemmista ruukeista, yhteensä yli 110 rakennusta, joista noin
60 Billnäsissä.

Billnäsin suojelemiseksi luodut rakenteet ovat jääneet osaksi hallintokäytäntöä. Kulttuuriympäristöjen hoitoon myönnettävien avustusten kirjo on nykyään laajentunut ja jakajat osin vaihtuneet, mutta malli
luotiin Pohjan ruukkiprojektissa.

Ruukkiyhtiö
Ruukkiyhtiön oli määrä korjata seitsemän vuoden aikana kaikki ostetut teollisuus-, maatalous- ja asuinrakennukset. Yhtiössä työskentelivät toimitusjohtaja, talousvastaava, rakennusinsinööri ja myöhemmin myös kanslisti. Lisäksi palkattiin tutkija, jonka tehtävänä oli museoviraston johdolla tehdä perusteellinen inventointi alueista ja rakennuksista. Suunnittelu ostettiin ulkopuoliselta konsultilta.
Teollisuus ja maatalousrakennuksia korjattiin ympäristöministeriön
myöntämän tuen turvin. Historiallisesti merkittävän Fiskarsin vanhan
rautavalimon sekä Billnäsin valtavan pajan korjaukset olivat vaativia,
eikä tiloja kuitenkaan saatu tuottavaan käyttöön. Muiden teollisuustilojen kohdalla keskityttiin ennen kaikkea kattojen korjaamiseen.
Asuinrakennusten kunnostukset rahoitettiin valtion peruskorjauslainoilla ja pankkilainoilla.
Asuntojen suhteen ei ollut markkinointiongelmia. Ne ovat olleet hyvin
kysyttyjä, jopa tuoneet kuntaan uusia asukkaita. Asuntojen kohdalla sattui kuitenkin epäonnea urakoitsijan valinnassa. Lisäksi korjaukset osuivat
ajankohtaan, jolloin energiakriisin tiukentamia lämpötaloussäädöksiä ja
teknisiä ratkaisuja vaadittiin käytettäväksi myös vanhoissa rakennuksissa. Myöhemmin rakenteissa on ilmennyt eriasteisia kosteusvaurioita.
Ruukkiprojektin lippulaivaksi kehitetty Fiskarsin taidenäyttelytoiminta
loppui 1990-luvun alun taloudelliseen lamaan, kuten muukin aktiivinen kehittämistoiminta. Sen vaikutuksesta Fiskarsiin kuitenkin syntyi
pysyvä taiteilijayhteisö, jolla on edelleen merkittävä vaikutus kylän
elinvoimaisuuteen. Metallialan ammattikoulutoiminta sen sijaan hävisi Billnäsistä jälkiä jättämättä eivätkä muutkaan suurella innostuksella synnytetyt projektit lähteneet käyntiin.
Ruukkiyhtiössä oli nähtävissä heti ensimmäisenä vuonna edelleen jatkuva rakenteellinen ongelma: toimintaan tarvittavan käyttöpääoman
puute. Valtiolta saatu tuki meni korjaustoimintaan, eikä suuria teollisuuskiinteistöjä saatu tuottoisaan käyttöön siinä määrin kuin taloudelliset laskelmat edellyttivät. Myös rakentamiskustannukset nousivat
huimaa vauhtia talouden kuumenemisen seurauksena 1980-luvun lopussa. Kaikki tämä syvensi kassavajetta ja vei yhtiön velkakierteeseen.
Ruukkiyhtiön taloudellinen tilanne olikin useita vuosia pysyvä uutisaihe
valtakunnallisessa julkisuudessa.
Tilanteen selkiyttämiseksi ruukkiyhtiö jaettiin kahdeksi eri yhtiöksi. Siitä erotettiin ruukin asuntoja hallinnoiva Pohjan Ruukkiasunnot Kiint.
Oy. Vanhaan ruukkiyhtiöön jäivät teollisuus- ja maatalousrakennukset. Samaan aikaan joitakin ruukkiyhtiön hallussa olleita alueita myytiin yksityisille, mm. talli ja siihen liittyvät maa-alueet sekä vanha isännöitsijän talo tontteineen. Myös yhtiön hallintoa ja taloutta karsittiin.
Karsinnan jälkeen on pystytty hoitamaan vain kaikkein tarpeellisimmat työt, mutta sen ansiosta kyettiin maksamaan lainojen korot ja lyhennykset. Yhtiön kukkaro on silti edelleen tyhjä ja lainakanta huo-

mattavan suuri. Resurssien puutteessa on monia välttämättömiä korjaustöitä jouduttu viime vuosina jättämään tekemättä.

Asemakaavatilanne
Billnäsin vanhan ruukin alue on asemakaavoitettu melkein kokonaan. Suurin osa rakennuksista on suojeltu kaavassa sr-merkinnällä. Osa maatalousaluetta, puutarhakoulu ja kartanoalue ovat edelleen kaavoittamatta.
Kaavat ovat peräisin 1980- ja 1990-luvuilta.Ympäristöön on suhtauduttu kunnioittavasti ja monet maisemallisesti arvokkaat alueet on
merkitty kaavoihin puistoina. Puistoalueilla on joskus käytetty lisämerkintää s, “alue, jolla ympäristö säilytetään”.
Merkintä saatetaan käytännössä tulkita säilyttämismääräykseksi, jonka nojalla kasvillisuuteen ei saa koskea. Kulttuuriympäristön kasvillisuus on kuitenkin aina joko ihmisen istuttamaa tai hänen toimintansa mukana tullutta ja sen säilyminen vaatii hoitoa ja toiminnan jatkumista. Ulkoympäristöä on hoidettava, jotta maisema säilyy.
Mahdollisuudet kulttuuriympäristön huomioon ottamiseen ovat parantuneet uuden maankäyttö- ja rakennuslain myötä. Kaavoitustyötä
on kuitenkin jatkettava niin että koko suojeltavaksi luokiteltu kulttuuriympäristö saadaan kaavojen piiriin. Myös vanhat kaavat vaatisivat tarkentamista etenkin ulkoympäristön ja toimintojen muutoksen osalta.
Billnäsin ruukin kaakkoispuolelle on tekeillä kaava, jossa pohditaan mm.
teollisuuden laajentumista, tieyhteyksiä ja asumisen sijoittamista.Tälläkin alueella vanha kulttuuriympäristö on voimakas elementti, joka
pitää maankäytön suunnittelussa ottaa huomioon.

Aikaisempia suunnitelmia
Billnäsissä on tehty lukuisia kehittämissuunnitelmia, joista useimmat
eivät ole toteutuneet. Asemakaavat ovat luonteeltaan pääosin vanhan rakennuskannan säilymisen turvaavia. Toteutettuja suunnitelmia
ovat rautatiealueelle tehty asemakaava vuodelta 1998, jonka mukaisesti on toteutettu Rakennusapteekin näyttelytalo sekä samalta vuodelta peräisin oleva ruukin maatalousalueen kaavamuutos, jonka perusteella joen pohjoisrannalle on rakennettu maneesi.
Tärkeä pohjatyö on ollut 1980-luvulla tehty ruukin rakennusten inventointi ja piirustusten laatiminen.
Pohjan ruukkiteollisuus Oy:n teettämä yleissuunnitelma vuodelta 1987
koskee sekä Billnäsiä että Fiskarsia. Työ oli välttämätön ruukin pelastamiseksi. Suunnitelmassa on linjattu ruukkialueiden ja rakennusten
tuleva käyttö kokonaismiljöö säilyttäen.Työssä korostettiin rakennus-

Vasarasepäntie.

ten monipuolista käyttöä ja matkailun lisääntymistä. Suunnitelmassa
esitettiin erillisen liikennesuunnitelman tarvetta, jossa tulisi ottaa huomioon mm. pysäköinti ja ruukin tiloihin sijoittuvien palvelujen sekä
matkailun aiheuttaman liikenteen ohjaaminen.

Vuonna 1989 laaditussa ruukin ympäristönhoitosuunnitelmassa on korostettu jonkin aikaa hoitamatta olleen viherympäristön kunnostamista. Suunnitelmassa on määritelty ympäristön eri miljöötyypit ja niiden
hoidon periaatteet sekä annettu hoito- ja uudistamisohjeita puukujanteille, yksittäisille puille, metsä- ja ranta-alueille. Suunnitelmaan liittyy
luettelo perinteisesti käytetyistä perennoista ja yrteistä sekä yksityiskohtaisia kasvien hoito-ohjeita.

Edellisten lisäksi Billnäsin vanhoihin teollisuusrakennuksiin on tehty
yksittäisten rakennusten kehittämissuunnitelmia. Tällaisia ovat mm.
suunnitelma vanhan pajan muuttamisesta näyttelytilaksi, Ylänikkarin
muuttamisesta koulutuskäyttöön sekä Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla tehdyt diplomityöt, joissa on tutkittu mm. talikkotehtaan muuttamista konserttisaliksi. Maisemasuunnittelun opintosuuntauksen eräs diplomityö on käsitellyt Mustionjokilaakson kulttuurimaiseman hoitoa maatalouden kannalta. Lisäksi Uudenmaan liitto on tehnyt selvityksen alueellaan olevien ruukkien kehittämismahdollisuuksista.

Aikaisemmat suunnitelmat ovat luonnolllisesti jo vanhentuneita ja
kaipaavat päivittämistä.
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2 RUUKIN MAISEMA JA
SEN KEHITTÄMISSUOSITUKSET
2.1 MAISEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA
HOITOSUOSITUKSET (kartta liitteenä 3)
Maiseman ominaispiirteet
Billnäsin kasvillisuus on merkillepantavan rehevää, sillä paikalle on
suotu kasvillisuuden kannalta edulliset olosuhteet. Suomen lounaisosan tammivyöhyke on kaiken perusta. Sijainti pitkän merenlahden
takana sisämaassa, pilviä nostattavan Salpausselän tuntumassa tekee
ilmastosta rannikkoseutua mantereisemman. Sen piirteitä ovat paistepäivät kesällä ja kasvillisuutta suojaava lumipeite talvella. Itä-länsisuuntainen, kapea ja jyrkkä laakso on myös pienilmastollisesti edullinen. Se on suojassa vallitsevilta lounaistuulilta ja kylmimmiltä pohjoisja koillistuulilta. Talvisin laaksoon kasautuu suojaavaa lunta. Laakson
pohjoispuoli, jolla kartano, maatalousrakennukset ja vanhimmat asuinalueet sijaitsevat, on edullisella etelään viettävällä paisterinteellä.Ylempää selänteiltä valuu laaksoon vettä, joka on kasvillisuuden elinehto.
Maaperässä näkyy parin kilometrin päässä kaakossa sijaitsevan Salpausselän hietavaikutus, joka tekee pohjamaasta kasvillisuudelle erinomaisen, hikevän ja kuohkean. Laakson pohjan savikot ovat hietamaahan
yhdistyessään olleet oivaa viljelymaata. Lähiseutujen kallioperässä oleva
kalkki on vaikuttanut myös seudun maaperään. Kaikkien summana
Billnäsin ja Pohjan seutu laajemminkin on kasvillisuuden kannalta Suomen edullisimpia paikkoja.
Billnäsin edullisia paikallisolosuhteita on hyödynnetty jo varhain.Vanhimmat asutuslöydot ovat jo 1100-luvulta. Billnäsissä sijaitsee myös
Suomen vanhin taimitarha, jonka yhteydessä on toiminut puutarhakoulu vuodesta1899 lähtien. Niistä on levinnyt puutarhanhoidon tietoa, taitoa ja materiaaleja lähiympäristöön. Eräs tärkeä Billnäsin kulttuurimaisemaa muokannut tekijä on ruukinkartanossa 1800-luvun lopulla vaikuttanut isännöitsijä, joka määrätietoisesti antoi istuttaa ruukin
puukujanteet. Billnäsin kartanon puisto periytyy samalta ajalta.

Billnäsin tärkeät maisematekijät
Billnäsin ruukin ydinalue, jota tämä raportti käsittelee, sijoittuu Mustionjoessa olevan kosken partaalle. Ruukin vanhin ja tiiveimmin rakennettu alue on kosken molemmilla rannoilla joen rantatasanteilla ja
-rinteillä. Jokivarressa, alajuoksuun ruukilta laakson väljemmässä kohdassa ovat ruukin maatalousalue, puutarha ja ruukinkartano. Ruukin
ympärillä on yhä maatalousmaisemaa Karjaalle johtavan tien varressa ja kartanon länsipuolella. 1900-luvun eri vaiheissa ruukin ympärille on rakennettu useita työväen asuntoalueita, jotka eivat kuulu tämän työn piiriin. Uusimmat, jo rakennetut ja suunnitteilla olevat kaavaalueet eivät enää ole toiminnallisesti sidoksissa vanhaan ruukkiin.
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Ruukki kulttuuriympäristönä ja kulttuurimaisemana on kuitenkin pääomaa, jonka varaan sekä uusi asutus että elinkeinot voivat tukeutua.
Työn kohteena olevan ruukin ydinalueen vanhin puutarha on joen pohjoisrannalla makasiinin vieressä oleva hedelmätarha, joka esiintyy jo 1700luvun lopun kartoissa. Paikka on yhä samassa, perinteisessä käytössä, vaikka pienempänä ja osittain rappeutuneena. Maisemakuvallisesti tärkeimmät istutukset ovat Ruukinkatujen varsilla kasvavat puukujanteet.
Billnäsin kolme tärkeää puutarhaa ovat olleet kartanonpuisto, puutarhakoulu ja isännöitsijän puutarha. Näistä vain viimeksimainittu sijaitsee suunnittelualueella.Vanhojen puutarhojen entisöinti on Suomessa lähtenyt käyntiin eri paikkakunnilla ja mm. Billnäsin kartanon puistoa on uuden omistajan toimesta kunnostettu kesän 2001 aikana. Historiallisten puutarhojen inventointi, puusto- ja kasvillisuuskartoitukset sekä puuston kuntokartoitukset tulevat lähivuosina olemaan tärkeitä kulttuuriympäristön hoitoon liittyviä asioita.
Billnäsin ruukin maisema on kokenut suuren muutoksen viime vuosikymmeninä. Billnäsissä maatalous oli merkittävä osa ruukin toimintaa. Isännättä jääneessä ruukissa viljely ja laidunnus loppuivat välillä kokonaan. Puulämmityksen loppumisen myötä ja ympäristön hoitajien
kaikottua taimikko on saanut kasvaa valtoimenaan pientareilla, joutomailla, jopa pihojen reunoilla. Asuntojen pihamailla ja lähiympäristössä oli aikanaan runsaasti asukkaiden viljelyksiä, mutta nekin ovat vähentyneet, kun perunat ja muut elintarvikkeet saa vähemmällä vaivalla
kaupasta. Pellot ja laitumet olivat vielä1980-luvulla menossa rappiolle, kunnes osa niistä otettiin taas käyttöön ratsastustallin hevoslaitumiksi. Isännän vaihduttua myös asukkaat ovat vaihtuneet. Ruukin historian esilletuominen ja tunteminen on nykyisille asukkaille tärkeä linkki heidän oman
elinympäristönsä menneisyyteen ja nykyisen ympäristön hoitamiseen.

Kasvillisuuden kunto
Isännän hylättyä ruukin myös lähiympäristö, piha-alueet ja puusto jäivät
hoidotta ruukin alasajon myötä. Puiden kehityksen kannalta tämä jakso
on osunut pahimpaan mahdolliseen saumaan, juuri siihen ajanjaksoon,
jolloin satavuotiaaksi ehtinyttä puustoa olisi pitänyt määrätietoisesti
hoitaa ja uusia. Samaan aikaan koko Suomenkin puutarhakulttuurissa
suosittiin helppohoitoisia tai teoriassa “hoidotta” menestyviä ratkaisuja ja lajeja. Käytännössä sellainen ei kuitenkaan kulttuuriympäristössä
voi jatkua loputtomiin. Nykyisin Billnäsissä on lahoavia, yli-ikäisiä puita aivan asutuksen ja liikennereittien tuntumassa, pusikoituneita ja umpeenkasvavia rantoja, hylättyjä puutarhoja ja ylitiiviiksi kasvaneita nuoria metsiköitä, joista ei enää tahdo löytyä vankkoja yksilöitä tulevaisuuden puistopuiksi. Koska Billnäsin kulttuuripuusto on istutettu hyvin samanaikaisesti, puut myös vanhenevat samaan aikaan ja ne pitäisi uudistaa lyhyen jakson kuluessa.
Silmämääräisestikin pystyy kuolleista latvuksenosista, myrskyn kaatamien puiden lahonneista rungonjäänteistä ja rungoilla kasvavista suurista

Vasarasepäntie syysloistossa.

käävistä päättelemään, että puusto on huonossa kunnossa. Puusto, etenkin pihapuut ja teiden varsilla kasvavat puurivit tarvitsisivat jokaisen yksilön kuntoarvion, jatkuvan silmälläpidon, huonokuntoisten poistamisen
ajoissa ja uusien, kookkaitten taimien istutuksen. Kaikki tämä pitäisi tehdä mahdollisimman pian, sillä onnettomuuksien vaara on ilmeinen.

Osa puista on jo kaadettu, osan tilalle on tehty uusia istutuksia. Kyläkuvan kannalta tärkeät puurivit ovat arvopuita, joita on syytä vaalia ja hoitaa. Hoitotyöt on annettava aina asiantuntijan tehtäväksi, sillä väärä hoito saattaa vahingoittaa puuta lisää. Lahot rungonosat voivat asiantuntemattomalle olla hengenvaarallisia, sillä ne painavat tuhansia kiloja.

Puurivit ovat perinteisesti olleet vaihtelevalajisia. Jatkossa on syytä
suosia kaikkein pitkäikäisimpiä puita kuten tammia, etenkin kun Billnäsin lehmuksia näyttää vaivaavan lehtipuusyöpä eli lehtipuun koro,
joka näyttää erityisesti tappavan nuoria lehmuksia. Tauti kulkeutuu
uusiin puihin ilmeisesti niiden vielä ohuen kaarnan läpi. Puu kituu vähitellen kuoliaaksi. Sairaat puut olisi kaadettava pois.

Puistot, puutarhat ja katuistutukset tulisi inventoida sekä historiallisten vaiheiden, kasvillajien että kunnon kannalta. Inventointien pohjalta voidaan tehdä toteutustasoinen kunnostussuunnitelma ja kustannusarvio. Niiden pohjalta voidaan päättää jatkotoimenpiteet ja uusimisen aikataulu sekä toteutustapa. Teiden varsilla kasvavia puita uusittaessa pitää puurivin paikka pohtia tapauskohtaisesti, sillä Billnäsissä on vireillä kevyen liikenteen väylien järjestelyjä.

Vanhan navetan pihalla on komeita yksittäispuita. Kalustoa säilytetään ulkotiloissakin.
Kookkaat puut hallitsevat pihatilaa niin, että pienet autotkin häviävät niiden oksien alle.
Rannan puolella oleva muuntamo on sijoitettu liian lähelle puita.

Kasvillisuus teollisuusympäristössä

Asuinpihat

Oikealla lehtipuun syövän vioittama lehmuksen runko Billnäsin puistotien varrelta.

Vanhaan teollisuusperinteeseen on kuulunut puisto- ja puutarhakulttuurin edistäminen teollisuuden vastapainona. Billnäsissä tästä ovat
parhaina esimerkkeinä kartanon piha ja puisto, isännöitsijän ja työnjohtajien pihat, ruukin kujanteet ja asuinalueilla olleet hedelmätarhat
ja viljelypalstat, joista jonkin verran on yhä jäljellä.

Asukkaiden kasvimaita on ollut mm. Hammarborgin takana, myllärin
tuvan lähellä pellolla ja Hammarborgin länsipuolella puronotkossa.

Asuntopihoilla on perinteisesti ollut koristekasvillisuutta. Hyötykasvit Billnäsissä on useimmiten viljelty erillisillä palstoillla, sillä osa etenkin
vanhimmista asuinrakennuksista sijaitsee kuivilla, kitukasvuisilla mäillä. Niiden pihaa on koristanut perinnenurmi, tallausta kestävistä lajeista
vähitellen valikoitunut pihanurmi. Kirkkaanvihreä samettinurmi vaikuttaisikin vieraalta näissä pihoissa.

Teollisuusrakennusten yhteydessä kasvillisuus on ollut vähäistä; tilojen toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus on ollut pääasia. Billnäsin vanhan ruukin ydinalue on rakennettu joen jyrkälle etelärannalle, jossa
rinne viettää pohjoiseen. Siinä ei ole turhaa koristeellisuutta, sillä ahtaat pihatilat on käytetty toimintoihin. Jatkossakin samaa yksinkertaisen robustia linjaa tulisi teollisuusympäristössä korostaa, jotta ruukin
ilme ja omaleimaisuus säilyvät.Teollisuusrakennusten lomassa kasvaa
joitakin yksittäispuita, etenkin ruukin konttorin ja piirustuskonttorin
edustapihalla, mutta muualla ne ovat olleet turhia.

Tärkeimpiä hoitokohteita ruukissa ovat sen reitit: vanhojen teiden
varret ja jokirannat. Asuinrakennusten ympäristöt ovat pysyneet kunnossa pitkälti asukkaiden hoitotöiden tuloksena.

Kehittämis- ja hoitomahdollisuudet

Vanhoista valokuvista näkee, että asuinpihoilla on ollut erilaisia rajauksia, yleensä syreeni- tai siperianhernepensasaidanteita. Puuaitojakin
on käytetty. Nykyisin, kun liikenne on lisääntynyt, olisivat pihoja suojaavat aidanteet arvokkaita. Paikoin ne lisäisivät turvallisuuttakin ohjatessaan esim. lasten kulkureittejä.

Viime vuosien hoitamattomuuteen liittyvä ilmiö on rakennusten seinustoilla kasvavat puun- ja pensaantaimet. Ne pitää säännönmukaisesti
poistaa, jos rakennuksen korjauksilta halutaan välttyä. Kasvien juurilla on uskomaton vääntövoima, kun ne tunkeutuvat rakennuksen perustuksiin, seinustan salaojiin tai viemärijohtoihin.

Tiehallinto on kesällä 2001 ollut mukana tien varsien raivaamisessa,

mutta työtä pitäisi jatkaa useana peräkkäisenä kesänä, jotta rehevästi
versova kasvillisuus pystyttäisiin pitämään kurissa.

Projektin kuluessa eri tahoja, viranomaisia, kouluja, yhdistyksiä ja yksityisiä on lähestytty maisemanhoidon tiimoilta.

Työn kuluessa on myös noussut esiin erilaisia hankeideoita museotien ja työläismuseon perustamisesta luonto- ja kulttuuriturismin kehittämiseen, maisemanhoidon kesäleirien järjestämiseen ja myös laajempiin projekteihin, joiden puitteissa voitaisiin saada nopeasti näkyviä jälkiä. Varmaa on, että urakka on suuri, ja näkyvää voidaan saada
aikaan vain voimat yhdistämällä.

Maisemanhoidon eteneminen vaiheittain

Billnäsin maisemanhoidon urakka on suuri.Vaikka esim. puiden huonokuntoisuus on suuri ongelma, voivat Billnäsin puut vielä palvella
koko Suomea.Täällä on pienellä ja tiiviillä alueella useita kulttuuripuuston ongelmia, joista on Suomessa yhä vähän tietoa. Puuston kestävyyttä, lahottajia ym. on ryhdytty viime vuosina tutkimaan Metsäntutkimuslaitoksessa. Billnäsin puusto voisikin vielä ennen uusimista toimia
hyvänä ja antoisana tutkimuskohteena.

Kasvillisuuden uusiminen on hyvä tehdä vaiheittain, jolloin maisemavaikutus on kerralla mahdollisimman pieni. Silti se on hyvä tehdä alue
kerrallaan ja niin, että uusille, kasvaville puille järjestetään riittävä valaistus. Puita ei kannata istuttaa toistensa lomaan, silloin varjostus on
liian kova ja puusto kasvaa honteloksi eikä kestä rasitusta.

Puuston lisäksi koko kulttuurimaisema kaipaa jatkuvaa hoitoa. Mikäli
hoito laiminlyödään vaikkapa muutamaksi vuodeksi, on työ sen jälkeen
kovempi kuin mitä jatkuva ylläpitohoito olisi ollut.

Kasvilajit

Billnäsin ruukki on nimetty suomalaiseksi kansallismaisemaksi. Sellaisena sillä on velvoitteita sekä rakennetun ympäristön että puutarhakulttuurin perinteiseen vaalimiseen. Tämän raportin liitteenä on luettelo Billnäsiin sopivista, perinteisistä kasvilajeista.

Uudet, erikoisen muotoiset tai väriset kasvilajit kuten pylväshaavat,
terijoensalavat, poppelit tai vuorimännyt eivät sovi perinteiseen kulttuuriympäristöön. Poppeli on laajoihin puistosommitelmiin kuuluva
puulaji, mutta piha- tai kyläpuuna se saattaa vaikuttaa oudolta.

Liitteenä on luettelo vanhaan kulttuuriympäristöön soveltuvasta kasvilajistosta.

Puiden kaatamiseen tarvitaan asemakaava-alueella aina lupa!
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2.2 RAKENNUSTEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET JA HOITOSUOSITUKSET
(katso myös luku 4)

Rakennushistoriallisia erityispiirteitä
Billnäsin ruukin rakennuskanta muodostaa harvinaisen laajan kerroksellinen kokonaisuuden 1700-luvulta 1900-luvun lopulle. Ruukin ulkoasuun
ovat merkittävimmät jäljet jättäneet kaksi samaan sukuun kuuluvaa ruukinpatruunaa: Johan Hisinger 1770- ja 1780-luvulla sekä Fridolf Leopold
Hisinger, joka 1800 luvun kahtena viimeisenä vuosikymmenenä määrätietoisesti kehitti ruukkia moderniksi teollisuuslaitokseksi.
Ruukin vanhin, joen pohjoispuolinen osa tuhoutui tulipalossa vuonna 1775. Johan Hisinger kuitenkin rakennutti nopeassa tahdissa tilalle uudet rakennukset.Tällöin sai muotonsa ruukin nykyinen perusrakenne kahden puolen jokea. Sen merkillepantava piirre on kaksi rinnakkaista, työväen asuntorivin reunustamaa ruukinkatua joen molemmin puolin. Kadut yhdistää toisiinsa silta kosken alapuolella.
Tuotantorakennukset keskittyivät Johan Hisingerin uudistusten jälkeen
vielä joen pohjoisrannalle, jossa ruukinkatu - osa Turusta Viipuriin vievää Suurta Rantatietä - erotti asunnot tuotantorakennuksista. Tältä
kaudelta padon pohjoisrannalla on muistona vielä luonnonkivestä
rakennetut kankirautamakasiini sekä luonnonkivinen mylly osana uu26

Vanha paja pohjoisrannalta (vas.).
Seppien asuintaloja joen pohjoispuolisella ruukinkadulla (oik. ylh.).
Billnäsin maatalousrakennuksia vanhan torina käytetyn tienristeyksen tuntumassa (oik. alh.).

dempaa punatiilistä myllyrakennusta.Viereisestä kivisestä vasarapajasta,
puisista hiilihuoneista ja takkirautamakasiineista on jäljellä vain maan
sisään hautautuneet perustukset.
1800-luvulla rakentamisen painopiste siirtyi joen etelärannalle, joka
alkoi vähitellen kehittyä nykyiseen muotoonsa. Merkittävimät laajennukset tapahtuivat vuosisadan lopussa Fridolf Leopold Hisingerin
suurten tuotantouudistusten kaudella. Komeita maamerkkejä tältä
ajalta ovat alhaalla jokirannassa sijaitseva tiilinen manufaktuuripaja, joka
valmistui nykyiseen laajuuteensa vuonna 1901 sekä kolmikerroksinen
tiilinen konttorirakennus. Vuonna 1898 Hisinger muutti ruukin osakeyhtiöksi. Billnäsin nopea kasvu vuosisadan vaihteessa kuvastuu työntekijämäärän kehityksessä: 1890-luvun alun noin 100 työntekijästä luku
nousee huippuvuonna1915 peräti 1072:een.

Alhaalla jokirannassa sijainnut Alanikkari tuhoutui tulipalossa vuonna 1987.

Laajamittaisen huonekalutuotannon aloittaminen v.1909 toi joen ja
ruukinkadun väliselle tehdasalueelle kaksi suurta puusepänverstasta,
Ala-1 ja Ylänikkarin. Kaksikerroksiset, lähes identtiset puurakennukset pystytettiin maiseman näkyvään kohtaan heti padon yläpuolelle
vuosina 1912-1915. Kun arkkitehti Max Frelanderin piirtämä korjaustyöpaja vielä valmistui vuonna 1915, joen ja tien välissä alkoi jo olla
ahdasta. Kauden viimeinen suuri rakennus, myös Max Frelanderin
käsialaa oleva talikkotehdas (1917) sijoitettiinkin ruukinkadun toiselle
1

puolelle, vuosisadan alussa rautatien tuntumaan rakennetun maalausverstaan viereen. Nämä materiaaleiltaan ja rakennustyyleiltään hyvin
erilaiset rakennukset kehystävät edelleen tienvarren maisemaa.

Nykyisellä ruukkialueella 1700-luvun perinnöstä muistuttaa enää punamullattu työväen asuntorivi tehdasrakennusten kyljessä. Vanha
"Gammelbyn" vasarapaja ja mylly ovat muutosten ketjussa jääneet
osaksi uusia tuotantorakennuksia.

Kuten ruukeilla yleensä, myös Billnäsissä harjoitettiin teollisuuden
ohella laajaa maanviljelystä ja karjanhoitoa.Tästä on jäljellä komeiden
maatalousrakennusten ryhmittymä ruukinkatuja yhdistävän sillan tuntumassa Suuren Rantatien ja joen välissä. Rakennuksista kookkain on
1882 rakennettu hirsinavetta.Vaikuttavia rakennuksia ovat myös tien
toisella puolella oleva tiilinen viljamakasiini 1770-luvulta ja sen viereinen harmaakivinen talli ruukin hevosille ja vetohärille 1880-luvulta.

Billnäsin perusongelma on kylmien rakennusten suuri määrä suhteessa
lämpimiin, helposti vuokrattaviin tiloihin. Rakennusten peruskunto on
toistaiseksi kohtuullisen hyvä, mutta niiden osittainen tyhjillään olo ja
sen seurannaisena jatkuvan hoidon puute alkaa näkyä ympäristön
rappeutumisena.Tärkeätä rakennusten kunnossapysymiselle on niiden
käyttö. Tässä mielessä laajamittainen varastokäyttö on ollut hyvä väliaikaisratkaisu.

Rakennusten ominaispiirteet ja nykytila

Perinteinen slammauspinta antaa rakenteiden hengittää ja myös vanhenee kauniisti.

Billnäsissä on päässyt tapahtumaan vakavaa rakenteiden rapautumista muutamassa kohteessa (vrt. luku 4, s. 33 ja 37), jotka tarvitsevat nopeaa ensiapua.Yleisimpiä ongelmia ovat maannousu seinän vierustalla sekä vuotavat katot, vesikourut tai rännit. Kaikissa näissä tapauksissa sadevesi pääsee turmelemaan kantavia rakenteita. Esimerkkejä
huolestuttavista kosteusvaurioista löytyy mm. karkaisimosta (T 14),
piirustuskonttorista (T 10), vanhasta höyryvoimalaitoksesta (T 3) ja
Ylänikkarista (T 5).

Rakennusten säilymiselle on keskeisintä jatkuva huolto ja ylläpito, josta
ei voi tinkiä missään olosuhteissa. Kaikkein tärkeintä on suojella rakenteet sään tuhoilta: pitää katot ja ikkunat ehjinä ja huolehtia sadevesien asianmukaisesta poisjohtamisesta sekä katoilta että perustusten vieriltä. Tähän liittyvät puutteet ja vauriot pitäisi korjata heti,
muuten tavallisista huoltotoimenpiteistä tulee suuria pääomia vaativia korjaustoimia.

Suojelu ja hoito

Liian tiivis maalipinta salpaa huoneilmasta poistuvan kosteuden seinärakenteeseen, joka
talvisen jäätymisen seurauksena rapautuu hyvin nopeasti. Kuva Tuija Mikkonen.

Rakennetun ympäristön suojelu on paitsi hoitoa myös virheiden välttämistä. Parasta suojelua on tarpeettomien korjausten, väärien materiaalivalintojen tai virheellisten teknisten ratkaisujen karttaminen.
Rakennusten säilymisen ja autenttisuuden kannalta edellä kuvatuista
perusasioista huolehtiminen riittää. Rakennusten uudiskäyttö aiheuttaa
kuitenkin usein muutospaineita, jotka saattavat olla ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa.

Varastokäyttö ei vahingoita historiallisesti merkittäviä tiloja, mutta ei myös lisää niiden
yleistä arvostusta.

Hoitosuositusten ja ohjeiden lisäksi historiallisten rakennusten ja alueiden onnistunut suojelu näyttää vaativan ohjeet liiallisen kohentami-

Ihanteellisinta olisi sijoittaa rakennuksiin vain sellaisia toimintoja, jotka ovat mahdollisimman lähellä niiden alkuperäistä käyttöä. Vanhalle
teollisuusalueelle sopisivat parhaiten esim. teollisuuteen ja käsityöhön liittyvät toiminnot, jotka eivät edellytä tiloilta ja pintamateriaaleilta korkeaa viimeistelyastetta. Mikäli vanhoja tiloja joudutaan kuitenkin uudistamaan voimakkaasti esim. taloudellisista tai elinkeinopoliittisista syistä, on pyrittävä luoviin ratkaisuihin, joissa historiallinen
ympäristö on ratkaisun keskeinen lähtökohta ja innoittaja. Erityisen
tietoisesti tulisi välttää uudisrakentamisen standardiratkaisuja. Suojelukohteille olisikin syytä aina laatia asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä toimenpidekehys, jonka avulla muutosten tarkoituksenmukaisuudesta ja oikeutuksesta voitaisiin keskustella. Sen tulisi sisältää alueen hoidon ja suojelun keskeiset antikvaariset perusperiaatteet, jotka toimisivat ohjenuorana kaikille alueella tehtäville toimenpiteille.

Rakennusten kunnostamiseen on aikaisemmin saatu valtion tukea.
Näillä rahoilla tehdyt kunnostustoimenpiteet, erityisesti kattojen uusiminen ja korjaus on mahdollistanut rakennusten säilymisen. Ongelmana on kuitenkin kiinteistöjen hoitamiseen tarvittavan pääoman
puute. On ilmeistä, että alueen nykyinen vuokrausaste ja saatavat
vuokratulot eivät sellaisenaan kata alueen ylläpitoa vaan mahdollistavat
ainoastaan rakennusten minimaalisen hoidon.Tämä johtaa kierteeseen,
joka kumuloituvasti suurentaa rakennusten kunnossapitokustannuksia ja alentaa niiden käyttöarvoa ja yleistä arvostusta.

Alueen suurin tekninen ongelma on entisen höyryvoimalaitoksen (T
3) piippu, joka on yläosastaan uhkaavasti kallistunut. Kyseessä on alueen kannalta keskeinen identiteettitekijä, joka täytyy pitää kunnossa.
Erilaisia ensiapu- ja kunnostustoimia onkin tutkittu, mutta rahan puutteen takia niitä ei ole toteutettu.
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sen ja uudistamisen välttämiseksi. Vanhoja miljöitä elävöitettäessä ei
modernin rakennusteknologian Suomessa aina oivalleta, että ajan patina ja historian vahva läsnäolo on tärkeä osa niiden vetovoimaa. Historialliset monikerrokselliset ympäristöt sisältävät parhaimmillaan
sellaisia tilallisia ja elämyksellisiä ominaisuuksia, joita oman aikamme
yhtenäismiljöistä on vaikea löytää. Siksi on tärkeää, ettei niitä korjata
kauttaaltaan oman aikamme muottiin.

•

•

•

•

•

•

Kaikissa muutostoimenpiteissä käytetään rakennussuojeluun perehtyneitä, tunnustettuja asiantuntijoita.

Mikäli pintoja puhdistetaan tai niiden materiaaleja uusitaan, tilojen alkuperäinen karheusaste ja teollinen
ilme pyritään säilyttämään. Työssä käytetään alkuperäisiä tai niihin verrattavissa olevia työtapoja ja materiaaleja. Esim. kivitalojen julkisivussa käytetään vain
perinteisiä pinnotteita (Billnäsissä slammausta) ja vanhojen maalipintojen uudismaalauksissa vain hengittävää maalia. Myös sisäseinissä käytetään hengittäviä
maaleja.

Kiinteistöjen kuntoa seurataan järjestelmällisesti.
(Käytössä ovat esim. talokohtaiset kortit, jonne hoitotoimenpiteet ja- tarpeet merkitään.)

Kaikki vesikourut sekä katoilla että maassa puhdistetaan säännöllisesti puiden lehdistä, kasvillisuudesta
ja roskasta. Rakennusten salaojitusjärjestelmä pidetään kunnossa.

Kiinteistöjen säännöllisestä hoidosta huolehditaan.
Katot, vesikourut ja rännit pidetään ehjinä ja suojamaalataan tarpeellisin välein. Ikkunat pidetään hyvässä
kunnossa.

Tiloihin sijoitetaan sellaisia toimintoja, jotka sopivat
niihin mahdollisimman luontevasti eivätkä vaadi suuria muutoksia.

Huoneentaulu 1
Vanhan teollisuusympäristön tärkeimmät suojeluja hoito-ohjeet

Seuraavassa asia on pyritty tiivistämään muutamaan yksinkertaiseen
ohjeeseen. Niitä voi pitää eräänlaisina historiallisesti merkittävien teollisuusmiljöiden kehittämisen huoneentauluina, joiden avulla muutoksia ja suunnitelmia testataan.
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Hoitamattomuus näkyy ensimmäiseksi kosteusvaurioina.

•

Muutoksia pyritään välttämään tai ne minimoidaan aina kun
se on mahdollista.

Huoneentaulu 11
Vanhojen teollisuusympäristöjen tärkeimmät suojeluja ’hoitamattomuus’ohjeet

•

Teollinen perustunnelma ja työn jäljet säilytetään näkyvissä,
samoin ajan patina. Laitteita, installaatioita tai niiden jälkiä rakenteissa ei poisteta eikä pintamateriaaleja uusita ilman erittäin painavaa syytä.Tarpeettomia julkisivujen tai sisäseinien uudismaalauksia ja pinnoituksia vältetään.
Huom! Ruostuvat metallipinnat on kuitenkin pidettävä
kunnossa huoltomaalauksin (katot, vedenjohtamisjärjestelmät, kaiteet, tikkaat, kiinnikkeet).

Kehittämis- ja käyttömahdollisuudet

Se aktiivisuusaste ja toimintapotentiaali, joka pieneltä paikkakunnalta
luonnollisesti löytyy, pyrittiin ruukkiprojektin alkuvaiheessa hyödyntämään maksimaalisesti. Tämän seurauksena helpoimmin vuokrattavat tilat saatiinkin käyttöön. Tilojen täysimääräinen käyttöaste edellyttää kuitenkin huomattavia ponnisteluja ja uusia ennakkoluulottomia ratkaisuja. Käytännössä lama, resurssien puute ja riittämätön poliittinen tuki ovat pysäyttäneet kehitystoiminnan kokonaan. Paikkakunnalta löytyisi yllättävän monia aktiivisia yrittäjiä, yhdistyksiä ja kulttuuritoimijoita, joilla olisi suunnitelmia ja intoa ruukin elävöittämiseksi ja
rahoituksen hankkimiseksi, mutta aktiivisen kehitysmoottorin puuttuessa näitä voimavaroja ei ole kunnassa osattu hyödyntää.

Uudiskäytön kannalta suurimman ongelman muodostavat sellaiset
suuret tuotantotilat, joita on kallista tai mahdotonta pitää lämpiminä.
Kaikkien tyhjillään tai vajaakäytössä olevien tilojen aktiivinen hyödyntäminen (Paja, Ylänikkari, Tuotevarasto, Talikkotehdas) edellyttää tarvetta, innostusta, ideoita ja pääomaa. On epävarmaa, kykeneekö kunta omin voimin selviytymään näin suuresta haasteesta. Etenkin tilojen kunnostukseen tarvittavan pääoman löytyminen voi osoittautua
vaikeaksi. Siksi on syytä kartoittaa kaikki sellaiset tekijät, jotka kohtuullisen pienellä taloudellisella panoksella parantaisivat tilojen käyttöastetta ja ruukkialueen vetovoimaa. Oheen on koottu muutamia
näkökulmia ja ehdotuksia tähän liittyen.

Näkyvyyden lisääminen
Ruukkia tulisi markkinoida aktiivisesti. Huonoin vaihtoehto on pelkkä kaupallinen mainonta.Vanhoja leimoja taloudellisista ongelmista ei
voida muuttaa pelkillä mielikuvilla.Tiedottamiseen ja näkyvyyteen täytyy silti panostaa. Tämän päivän tietotulvassa on mahdollista saada
tiedotusvälineiden ja ja suuren yleisön huomio omalle asialleen, mutta se vaatii määrätietoista työtä ja henkilöresursseja.

Markkinointiponnistelujen tähtäyksenä on saada ruukin tilat tuottavaan
käyttöön ja samalla tuoda kuntaan uusia yrittäjiä ja uusia asukkaita. Erittäin tärkeää olisi saada Billnäsin ruukille näkyvä kärkitoimija (vrt. kansainvälinen taidekouluhanke), joka lisäisi alueen vetovoimaa muiden silmissä.

Tärkeää pohjatyötä Billnäsin julkisuuskuvan parantamisessa ovat tehneet
suurten tapahtumien järjestäjät ja paikalliset aktiiviset toimijat, joiden
ansiosta ruukki on saanut runsaasti myönteistä julkisuutta.Tälle pohjalle
on hyvä rakentaa sekä ruukin kehittämistoimet että niistä tiedottaminen.

Asukkaat voimavarana
Kuntalaisten tuki on tärkeää kunnan toteuttamien hankkeiden menestykselle. Ruukin kehittämisessä ei tulisikaan turvautua pelkästään asiantuntijoihin, vaan työtä tulisi tehdä vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa.

Kuntalaiset muodostavat laajan kontaktiverkoston, jonka vaikutusalue
ulottuu kauas kunnanrajojen ulkopuolelle. Heidän yhteyspiirissään voi

olla monenlaisten tahojen edustajia, joiden kiinnostus ja suopeus olisi merkityksellistä Billnäsin kehittämiselle. Heidän vaikutuspiiriinsä
saattaa kuulua myös sellaisia yrittäjiä, jotka olisivat kiinnostuneita siirtämään toimintansa ruukille.
Kuntalaisten muodostama vaikutusverkosto voi toimia tehokkaana
mainoskanavana ja viestinviejänä, jos se saadaan aktivoitumaan.Tällainen ilmainen, henkilökontakteihin perustuva tiedonlevitys on usein
tehokkaampaa kuin kaupallinen mainonta, joka onnistuakseen vaatii
erittäin suurta ammattitaitoa ja huomattavaa rahoituspanosta. Kansalaisiin nojaavan tiedonvälityksen onnistuminen edellyttää kuitenkin
kuntalaisten aktiivista kytkemistä mukaan suunnitteluprosessiin.
Paikalliset järjestöt sekä ympäristö- ja kulttuuriaktivistit eläkeläisistä
lapsiin ovat suuri hyödynnettävä voimavara. Vapaaehtois- ja harrastustoiminta on tärkeää työtä, joka lisää kunnan elinvoimaa ja palveluja. Se on usein myös ehkäisevää sosiaalityötä. Tämän alueen ennakkoluulottomilla ratkaisuilla voidaan kohtuullisen pienillä panostuksilla saada suuria tuotoksia. Usein tulokset eivät tuo suoraan markkoja
kunnan kassaan, mutta niillä on merkittävä osuus asukkaiden viihtymiselle sekä kunnan vetovoimalle kilpailussa asukkaista ja yrittäjistä.
Asukkaat ja yhdistykset tarvitsevat kokoontumis- ja harrastustiloja.
Ruukkimiljöö tarjoaisi erinomaiset puitteet vapaaehtoistyön keskittymänä, mutta voimavarojen käyttöön saaminen sekä ideoiden ja hankkeiden toteutuminen vaatii kunnalta aktiivista panosta. Erityisesti
mahdollisuudet valtionapuun kannattaisi kartoittaa.
Uusien toimijoiden ja toimintojen etsiminen
Lähin markkinointialue on Karjaa, 8900 asukkaan paikkakunta, jonka
keskustaajama sijaitsee aivan Billnäsin ruukin kyljessä. Naapurikunnan
laajentumistilaa etsiviä yrittäjiä, koulutuslaitoksia ja kulttuuripalveluja
pitäisi aktiivisesti ja määrätietoisesti houkutella siirtämään toimintansa
ruukille. Erityisesti kunnan tulisi olla aloitteellinen tässä suhteessa.
Myös oman kunnan sisällä tulisi tutkia tarkkaan kaikki mahdollisuudet siirtää toimintoja ruukille. Kyseeseen voisivat tulla sellaiset kunnalliset palvelut, jotka nykyisin toimivat vuokratiloissa (päiväkoti, terveyskeskuksen sivutoimipiste) tai jotka joudutaan joka tapauksessa
perustamaan lähitulevaisuudessa. Palveluja voidaan myös eriasteisesti
kaupallistaa tai verkottaa. Esim. jos ruukille siirrettäisiin terveysasema tai sinne kunnostettaisiin liikuntatila, näiden yhteyteen voisi asettua mm. kunto- ja fysikaalisia palveluja tarjoavia yrittäjiä.
Billnäsissä on merkittäviä valmiuksia kehittää ruukin elinvoimaa ja
kunnan kulttuuripalveluja hyödyntämällä kunnassa asuvien taiteilijoiden, käsityöläisten ja opetusalan ammattilaisten osaamista ja aktiivisuutta. Samalla lisättäisiin alueen ja ruukin vetovoimaa. Aloitussiirtona voisi toimia lasten kuvataidekoulu, joka palvelisi lähialuetta aina Tammisaarta myöten. Paikkakunnalta löytyy ammattitaitoisia opettajia sekä
hankkelle vetäjä, joka on jo osoittanut henkilökohtaisen apurahan tur-

Faces-etnofestivaali Billnäsissä kesällä 2001.
Kuva Tuija Mikkonen.

vin toiminnan tarpeellisuuden ja mahdollisuudet.2
Paikkakunnalla on myös keskusteltu mahdollisuudesta perustaa ruukille lasten ja nuorten kulttuurikeskus, joka hyödyntäisi laajasti paikallista osaamista. Siinä voisivat saada sijansa kaikki taiteenlajit, mutta
erityispaino olisi kuvataiteiilla, ympäristötaiteilla, arkkitehtuurilla ja
näyttämötaiteella. Monipuolinen käsityö kytkettäisiin mukaan 'kisällioppipoika' -periaatteella. Monialaisen, kansalaisaktiivisuuteen nojaavan yhteistyön toimivuutta on jo kokeiltu erinomaisin tuloksin "Billnäs, rakas helvetti" -prosessissa v. 2001. Hanke tarjoaisi mahdollisuuden rakentaa vankka pohja koulutukselle laajemminkin ja kytkeä matkailu ja muut elinkeinot luontevaksi osaksi toimintaa.
Suuri vaikuttava pajatila, jota nyt hyödynnetään täysimääräisesti vain
kolmasti kesässä, olisi mahdollista saada laajempaan ja tuottavampaan
käyttöön kohottamalla sen varustetasoa pysyvästi sekä rakentamalla
sen joen puoleiseen matalaan osaan keittiö ja saniteettitilat (vrt. sivu
38). Rakennuksen kaakkoispääty (ent. hiomo) voitaisiin hyvin vähin toimenpitein muuttaa lämpimäksi tilaksi, jota vuokrattaisiin juhlahuoneistona erikseen tai yhdessä koko suuren pajatilan kanssa. Nykyiset vakituiset käyttäjät olisivat kaikki halukkaita panostamaan pysyviin ratkaisuihin ja osallistumaan tilojen käyttettävyyden kohentamiseen.
Tämä hyödyttäisi sekä ruukkia että yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka joka
vuosi kuluttavat huomattavan määrän työtä ja varoja tapahtumansa
ulkoisten puitteiden uudelleen rakentamiseen (vrt. sivu 31).
2
Vertailukohtana voi käyttää 8800 asukkaan Karkkilan yksityistä kuvataidekoulua, jolla on 170
oppilasta. Joinakin vuosina oppilaita on suuren pyrkijämäärän takia jouduttu valitsemaan arpomalla. Kunta tukee toimintaa antamalla tilat ja avustamalla vuosittain noin 30 000 markalla.
Lasten lukukausimaksu on 500 mk. Koululla on myös vapaaoppilaspaikkoja. Toiminta työllistää
4 opettajaa. Lisäksi käytetään projektiopettajia. Koululla on työllisyysvaroin palkattu osapäiväinen kanslistisihteeri. Koulu noudattaa taiteen perusopetuksesta annettua ohjelmaa.

Kunnostustarpeet ja taloudelliset mahdollisuudet

Jotta kiinteistöjen hoidon ja ylläpidon suhteen päästäisiin edes lähelle itsekannattavuusperiaatetta, kiinteistöjen käyttöastetta pitäisi
nostaa ja käyttötarkoituksia monipuolistaa. Ennen kaikkea tarvitaan
profiilin nostoa, joka houkuttelee uusia käyttäjiä ja näkyy parempina
vuokratuottoina. Myös kiinteistöjen myyntiä on syytä tutkia vakavasti otettavana vaihtoehtona.Tällöin on kuitenkin oltava riittävät takeet
kiinteistöjen kulttuurihistoriallisen arvon mukaisesta kunnossapidosta
ja hoidosta.

Akuuttien ongelmien ratkaisemiseksi pitäisi kartoittaa kaikki eri tukimahdollisuudet. Avustusten jakajat kuitenkin yleensä edellyttävät
selkeätä omarahoitusosuutta. Lisäksi anomuksen tueksi on syytä laatia ohjelma, jolla osoitetaan, miten kiinteistöjen ylläpidosta jatkossa
huolehditaan.

Kunnostuksen suhteen voidaan myös etsiä uusia ratkaisuja. Työt on
mahdollista toteuttaa asteittain ja niissä voidaan käyttää tukena paikallista osaamista ja vapaaehtoistoimintaa. Kunta voi myös aktiivisesti etsiä joihinkin projekteihin kaupallisia tai yksityisiä yhteistyökumppaneita.

Kunnostuksen ja ylläpidon strategioita ja niiden vaikutuksia esitellään
lähemmin kohdassa 2.3 (alueen kehittämisvalinnat). Rakennusten
käyttömahdollisuuksia tarkastellaan lisäksi luvun 4 rakennuskohtaisessa esittelyssä. Näiden molempien katsausten tarkoituksena on luoda
pohjaa ruukin kehittämisstrategian valinnalle.
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2.3 ALUEEN KEHITTÄMISVALINNAT
Yleistä
Billnäsin ruukki on kulttuurimuistomerkki, joka tuo kunnalle epäsäännöllisiä ja osin vaikeasti todennettavia tuloja turismin ja yritystoiminnan kautta. Kunnan hankala kulttuuritehtävä on saada kiinteistöyhtiön tulot riittämään alueen ylläpitoon.Yhtälö on vaikeampi kuin tavallisissa kiinteistöissä, sillä mittasuhteiltaan suurien, 'tehottomia hukkakuutioita' sisältävien tilojen pelkkä huolto ja ylläpito nielevät paljon
rahaa.

Voimavarat
Billnäsin ruukilla toimii lähes viisikymmentä yrittäjää, jotka arvostavat ruukkia toimintaympäristönä ja tuovat sinne elämää. Reilu tuhat
neliötä ruukin tiloista on teollisuus tai työpajakäytössä, loput yrityksistä ovat pienehköjä toimistoja ja käsityöläisverstaita. Alueella on
myös jokunen liikehuoneisto. Suurimmat vuokratilat ovat kooltaan
250-350 m2, pienimmät alle 10 m2. Noin sadasta vuokralaisesta yli
puolet käyttää tiloja vain varastointiin.
Billnäsin ruukkialueelle sijoittuneiden uudistoimintojen joukossa erottuu kaksi tärkeää vetovoimatekijää, jotka lisäävät ruukin tunnettuutta ja tuovat sinne huomattavan määrän kävijöitä ympäri vuoden. Nämä
ovat vanhojen rakennusten korjaukseen ja rakennusosien kierrätykseen erikoistunut Rakennusapteekki sekä vanhan puutarhakoulun ympärille kehittynyt matkailu-, ravintola- ja puutarhayritys. Myös lasihytti
tukee erinomaisesti alueen ominaislaatua.
Tällaiset aktiiviset ja pysyvät toiminnot, jotka ovat sidoksissa historiallisen ympäristön arvoihin, ovat erittäin tärkeitä tukipilareita yhteisön elinvoimaisuudelle. Ne tekevät sen myös houkuttelevaksi muiden
silmissä. Niiden tarpeellisista kehittymis- ja toimintaedellytyksistä
huolehtiminen onkin erittäin tärkeä peruslähtökohta ruukin edelleen
kehittämisessä.

Etnofestivaali Faces
Monikulttuurinen kulttuurifestivaali
Järjestetty vuodesta 1999 lähtien.
Vuonna 2001 noin 4000 kävijää.
Billnäsin ruukkipäivät
Kaupallinen restaurointi- ja perinnerakentamistapahtuma.
Järjestetty vuodesta 1995 lähtien.
Vuonna 1999 noin 4000 kävijää.
Olutfestivaalit
Kaupallinen kansanjuhla
Järjestetty vuodesta 1992 lähtien.
Vuonna 2001 noin 1400 kävijää.
Jouluruukki - Jul i bruket
Kansalaistapahtuma
Järjestetty vuodesta 1999 lähtien.
Kävijämäärä ei tiedossa (ei pääsymaksua)
Billnäs - päivä tanssia
Tanssi- ja taidetapahtuma
Järjestetty vuosina 1998 ja 2000, tulossa 2002
Yhteensä noin 350 kävijää.
Edellä kuvatut tapahtumat ovat tehneet Billnäsin ruukkia tunnetuksi
hyvin erilaisille yhteiskuntaryhmille. Niiden erilaisuus on rikkaus, joka
vahvistaa kuvaa mielenkiintoisesta, vireästä ruukkiympäristöstä. Jonkinverran ristiriitoja on herättänyt monikulttuurinen nuorisopainotteinen Faces-festivaali, joka on koettu huonosti sopivaksi ruukin yrittäjäilmapiiriin. On kuitenkin hyvä muistaa, että tämän päivän vaihtoehtonuori voi olla huomispäivän päättäjä.
Ruukilla on myös järjestetty monenlaisia paikallishistoriaan liittyviä
aktiviteetteja: kesänäytelmiä, näyttelyjä, konsertteja, tanssiesityksiä,
vanhojen ruukkilaisten tapaamisia ym. Näiden taustalla on paikallisia
asukkaita ja järjestöjä. Viimeisin suurkoitos on Pro Billnäs -yhdistyksen ja Billnäs FBK:n ruukkimaisemaan istutettu teatterituotanto “Billnäs, ett kärt helvete”, joka kokosi noin 2200 katsojaa. Tätä ruukin historiaan liittyvää paikallisin voimin järjestettyä teatteritapahtumaa on
tarkoitus jatkaa myös vuonna 2002.

Kehittämisvisioita

Billnäsin kaltaiselle pienelle yhteisölle, jonne ei ole asettunut suuren mittakaavan taloudellisia tai kulttuurisia toimijoita, ovat inhimilliset resurssit
elintärkeitä. Paikalliset toimijat ovat keskeisessä asemassa sekä aktiviteettien järjestäjinä että viestinviejinä. Heidän ponnistelujensa tukeminen on
pienellä rahalla saatavaa tehokasta markkinointia.

Billnäsin vakituiset kesätapahtumat

Billnäsin ruukille ei voida räätälöidä kokonaisvaltaista kehityssuunnitelmaa,
koska sellaiselle ei ole toteuttajaa. Olemassa olevien tietojen sekä muualla toteutuneiden esimerkkien pohjalta voidaan kuitenkin hahmotella
erilaisia tulevaisuuskuvia, jotka ovat mahdollisia. Niiden toteutuminen on

Billnäs tunnetaan laajasti myös kesätapahtumistaan. Ruukista ovat löytäneet itselleen vakituisen tyyssijan kolme hyvin erilaista toimijaa, jotka
hyödyntävät ruukin vetovoimaa tapahtumansa toteuttamisessa. Näillä kaikilla on runsaasti kokemusta ja tietoa ruukkimiljöön tarjoamista mahdollisuuksista ja myös alueen markkinoinnista. Tämä tieto tulisi täysimääräisesti hyödyntää ruukin kehittämisessä.

Antiikkimessut
Yksityinen kaupallinen tapahtuma.
Järjestetty vuodesta 1998 lähtien.
Vuonna 2001 9500 kävijää.
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kuitenkin kiinni monista eri tekijöistä. Läheskään kaikkiin ei voida vaikuttaa,
mutta kyse on aina myös valinnoista ja poliittisesta tahdosta.

Suunnittelijat tai päättäjät eivät voi ennustaa tulevaisuutta, mutta he
voivat tehdä strategioita ja valintoja, joilla vaikutetaan tulevaisuuteen.

VAIHTOEHTO: ODOTUSSTRATEGIA

Seuraavassa on kartoitettu Billnäsin ruukkialuetta koskevia mahdollisia valintoja ja niiden seurannaisvaikutuksia:

I

• Katot ja ikkunat pidetään ehjinä, muuten tyydytään vain minimitason ylläpitoon ja hoitoon.
• Ei riitä, jo nykytilanne osoittaa sen.Tikittävä aikapommi.Tuotot eivät
riitä kiinteistöjen ylläpitämiseen.
• Välttämättömien korjausten viivyttäminen moninkertaistaa hoitokustannukset muutamassa vuodessa.
• Mahdotonta saada ulkopuolista rahoitusta, kun oma panostus puuttuu. Riskinä uskottavuuden puute. Jopa valtio rahoittajana saattaa
ryhtyä epäilemään aikaisempien sijoitustensa mielekkyyttä.
• Maine menetetään, brandi huononee. Viesti taantuvasta yhteisöstä leviää.
• Ei saavuteta potentiaalisia käyttäjiä, ei löydetä kehittäjiä tai rahoittajia oman kunnan ulkopuolelta.
• Kiinteistöjen ylläpitämineen jää kokonaan kunnan käsiin.
Taakkana annetut lupaukset ja velvoitteet valtion suhteen.

II VAIHTOEHTO: PIENTEN ASKELTEN ELVYTYSSTRATEGIA
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Huolehditaan vain säilyttävistä ja välttämättömistä korjauksista.
Toiminnalliset parannukset organisoidaan pitkälti talkoilla ja olevia
resursseja hyödyntäen. Esim paja rakennetaan kuntoon kunnan pienellä satsauksella ja kolmen suurkäyttäjän yhteistyöllä.
Jatkuva huolto järjestetään työllistämistöinä. Lisäksi järjestetään ympäristön raivaustalkoita ja -leirejä, joihin koulut ja oppilaitokset integroidaan mukaan.
Kehittämisessä hyödynnetään aktiivisesti erilaisia kansalaistoimintaan ja koulutustoimintaan suunnattuja avustuksia.
Etsitään aktiivisesti uusia toimijoita ennen kaikkea lähialueilta. Hyödynnetään kuntalaisten vaikutusverkostoja.
Tiloja kunnostetaan vuokralaisille räätälintyönä noudattaen Billnäsin huoneentaulujen (sivu 25) minimalistisia perusperiaatteita.
Mahdollinen, realistinen vaihtoehto. Vaatii virkamiehiltä ennakkoluulottomuutta ja kansalaistoiminnan arvostamista.
Edellyttää kunnassa tai ruukkiyhtiössä toimivaa, aktiiviseen kehittämistyöhon paneutuvaa henkilöä, joka ottaa vastuulleen myös
työnjohdon.
Edellyttää kunnalta kohtuullista taloudellista panostusta.
Ei onnistu ilman keskushenkilöä, "tulisielua", joka ottaa asiakseen
ruukkialueen kehittämisen ja jolla on laaja kiinnostus sekä antikvaarisiin, taloudellisiin että sosiaalisiin näkökohtiin.

III VAIHTOEHTO: AKTIIVINEN KEHITTÄMISSTRATEGIA
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Aktiivista kiinteistökehittämistä, markkinointia ja suhdetoimintaa.
Etsitään alueelle innovatiivisia toimijoita, mieluiten kunnollinen veturi, joka tuo perässään muita (vrt. taidekouluhanke BAD).
Kunnan otettava riskejä: kehitettävä visioita, toimittava moottorina erilaisissa kehityshankkeissa.
Tilojen korjauksiin tarvitaan lainarahaa. Lisäksi etsittävä aktiivisesti sijoittajia tai kehiteltävä yhteishankkeita yksityisten rahoittajien kanssa.
Ideaalinen toimintatapa olisi ensin etsiä tiloille käyttäjät ja sitten
yhteistyössä näiden kanssa suunnitella ja toteuttaa korjaukset (vrt.
Högfors-projekti).
Ylläpitokustannuksien rajaamiseksi ja korjaushankkeiden rahoittamiseksi myydään joitakin tarkasti valikoituja kiinteistöjä (edellyttää neuvotteluja valtion kanssa).
Alueen kehittämiseen haetaan aktiivisesti EU-rahoitusta ja muita
mahdollisia tukia.
Tutkitaan mahdollisuuksia joidenkin huonokuntoisten ja vaikeasti kunnostettavien kiinteistöjen halpamyyntiin (esim. tuotevarasto). Perusajatuksena on että käyttöön tuleva kiinteistö, joka siirtyy pois kunnan
vastuulta, elävöittää aluetta ja vähentää hoitokustannuksia.
Toimijoina kunta ja ruukkiyhtiö.
Vaatii kunnalta voimakasta ohjaava otetta ja pätevää henkilöä, joka
hallitsee sekä suojelevan korjauksen että markkinoinnin.

3. YHTEENVETO,
JOHTOPÄÄTÖKSET

3.0 KEITÄ TÄMÄ TYÖ PALVELEE

3.1 SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEILLE

Kunta ja ruukkiyhtiö voivat käyttää raporttia
- päätöksenteon pohjana
- rahoituksen hakemisessa
- uusien vuokralaisten ja toimijoiden houkuttelemisessa
- yleisessä PR-työssä
- yksityiskohtaisten suunnitelmien ja toimenpiteiden runkona
- koulutuksen kehittämisessä
- kotiseutu- ja opetustyössä

IV VAIHTOEHTO: MUUTOSSTRATEGIA

Myös teiden pinnan laskeminen on kiireellinen toimenpide rakennusten säilymisen kannalta.

Ympäristön kannalta kiireellisintä on voimavarojen ohjaaminen ulkotilojen hoitoon ja peruskunnostukseen. Näiden pohjaksi tarvitaan mm.
puuston kuntoarviot ja uusimisohjelma.

Vesivaurioiden eteneminen on pysäytettävä välittömästi ja alueiden
ja rakenteiden perushuollosta on tehtävä suunnitelma yhdessä maakuntamuseon ja aluearkkitehdin kanssa.

Ruukkialueen aktiivinen markkinointi tulisi aloittaa heti kuntien välisiä neuvotteluja ja asukasresursseja hyödyntäen. Samoin tulisi aloittaa selvitykset mahdollisuuksista rahoituspohjan laajentamiseen.

Ruukkiyhtiön resurssien lisääminen on välttämätöntä. Matalan profiilin
jatkaminen johtaa väistämättä rakennuskannan kunnon romahdukseen
ja yhtiön taloudellisen kurimuksen syvenemiseen. Nykyisin henkilöresurssein on mahdotonta selvitä sekä välttämättömistä kehittämis- ja tiedotustehtävistä että isännöinnistä ja kirjanpidosta. Myös rahoituksen järjestely, esim. EU-tuen hakeminen vaatii suuren työpanoksen.

Tämän selvityksen jatkoksi tarvitaan myös taloudellinen selvitys ruukkialueen kehittämisvaihtoehdoista. Suunnitelmien pohjaksi ruukkialueelta tulisi teettää lisäksi ajantasaiset rakennusten mittapiirustukset.

Tämä selvitys muodostaa pohjan yksityiskohtaiselle jatkosuunnittelulle.
Riippumatta siitä, mikä edellä esitetyistä strategisista etenemisvaihtoehdoista valitaan, tarvitaan ruukkialueelle sen pohjalta työstetty tarkennettu kehittämis- ja toimenpidesuunnitelma.

• Nykyinen yhtiömuotoinen ruukkikiinteistöjen hallinta puretaan.
Ratkaisua etsitään ja kehitellään yhdessä valtion edustajien ja paikallisten toimijoiden kanssa. Toimenpiteen tähtäimenä on vähentää kunnan omistusta ruukkikiinteistöistä samalla huolehtien suojeluvelvoitteiden täyttymisestä.
• Alueen kehittämiseen haetaan aktiivisesti EU-rahoitusta ja muita
mahdollisia tukia. Kunta on aktiivinen toimija.Tutkitaan myös mahdollisuutta uudenlaisen ruukkiyhtiön perustamiseen, jossa olisi
mukana yksityistä pääomaa.
• Kunnan haltuun jätetään vain ruukin ydinosa, jonka käytöstä ja hoidosta
tehdään tarkat suunnitelmat ja jotka kunnostetaan myynnistä saaduilla rahoilla. Markkinointi: nykyiset käyttäjät, alueen yritykset ja yhdistykset. Lisäksi yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt muualla Suomessa.
• Asuinrakennukset tontteineen myydään yksityisasunnoiksi. (Vuokralaisilla ei samanlaista intoa/oikeutta kunnossapitoon.)
• Suurin osa ruukin maatalousrakennuksista myydään. Markkinointi: nykyiset käyttäjät, alueen yritykset ja yhdistykset.
• Soveltuvat osat entisistä tuotantorakennuksista myydään, esim.
nuorimmat ja ruukinkadun toisella puolella sijaitsevat kiinteistöt
(Ylänikkari, lapio- ja talikkotehdas ja tuotevarasto).
• Asiantuntijoilla teetetään asemakaavan tarkistus tiukkoine suojelumääräyksineen ja ohjeineen sekä rakennustarkastajan ohjeet ympäristön ja rakennusten hoidosta. Kauppakirjoihin tehdään suojelua koskeva ehto.
• Rakennusten ja ympäristön kehittämisestä tilataan suunnitelma, jonka laatimisessa käytetään tukena taloudellisia ja yhteiskunnallisia
asiantuntijoita.
• Vaatii kokopäiväisen talous- ja kehittämisjohtajan, isännöitsijän ja
toimistohenkilökuntaa.
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Silta

Pato

4 RAKENNUSTEN TARKASTELU

Mylly ja sähkövoimalaitos

Kankirautamakasiini
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4.1 RUUKIN TEOLLISUUSRAKENNUKSET

Rakentamisvuosi (1770), 1901.
Rakennuttaja Johan Hisinger 1770, OY Billnäs
AB 1901.
Julkisivut luonnonkiveä ja punatiiltä.
Fiskars OY:n omistuksessa.
Yläkerrassa kirvesmuseo, alakerrassa kahvila.

MYLLY
•
•
•
•
•

M 13 KANKIRAUTAMAKASIINI
• Rakentamisvuosi 1788
• Luonnonkiviperustus, harmaakiveä. Taitekatto/
tiilikate. Kankirautavarasto. Rakennuksen vieressä ollut kankirautapaja, jossa ollut kaksi vasaraa ja ahjoa.
• Rakennuttaja Johan Hisinger
• 170 m2

SILTA
• silta uusittu 1970-luvun alussa
• betonirakenteinen

•
•
•
•
•

T15

M13

T11

T10

T3

Rakentamisvuosi 1921. Pato on 1920-luvulta.
Julkisivut punatiiltä.
Edelleen toimiva sähkölaitos.
Fiskars OY:n omistuksessa.
Pohjakerroksessa toiminnassa oleva museovoimalaitos.

SÄHKÖVOIMALAITOS JA PATO

6

T16

T13

T14 T12

T 3 VANHA HÖYRYVOIMALAITOS
Rakennus korkeine piippuineen on ruukkimijöön
keskeinen maamerkki. Se on myös elimellinen osa
maiseman jännitteisintä kohtaa, patorakennelmaa,
joka salpaa virtaavan veden ja yhdistää joen halkoman ruukin osat toisiinsa.
Rakennuksen luonne edellyttää aktiivista, yleisölle suunnattua toimintaa. Sitä voidaan käyttää esim.
näyttely- ja museotilana, jossa olisi myös turistien
opastuspiste. Hieno maisemallinen sijainti ja näkymät joelle pitäisi hyödyntää tilojen käytössä.Tiloista kannattaisi järjestää suora pääsy patosillalle,
mikä mahdollistaisi toiminnallisen yhteistyön toisen rannan turistiaktiviteettien kanssa. Tekniset
installaatiot, höyrykattilat laitteistoineen ja
sprinkler-konehuone tulisi säilyttää näyttelytilojen
osana ja rikastajana. Jäljellä olevat höyryvoimalaitteet muodostavat yhdessä vastarannan sähkövoimalaitoksen ja vuoden 1906 vesivoimalaitoksen
(T 15) kanssa kiinnostavan voimamuseaalisen keskittymän padon ympärille.
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• Rakentamisvuosi (1850) 1890-luku.
• Luonnonkiviperustus, tiilirunko ja slammaus. Satulakatto/pelti- ja huopakate.
• Rakennuttaja 1850 J. Fr. M. Hisinger, 1890 Fr. Leopold Hisinger.
• Rakennettu 1700-luvun lopulla (tai 1832) tehdyn
harmaakivimyllyn ympärille. Rakennukseen liittyy suuri tiilinen piippu.Toiminut kuivaamona ja
pannuhuoneena, myöhemmin hitsaushuoneena.
Tällä hetkellä rakennuskompleksi osin tyhjillään,
osin varasto- ja työtiloina (alakerrassa lasihytti,
yläkerrassa näyttely/asuntotila).
• 1400 m2

Suuri piippu on ylhäältä kallistunut ja vaatii pikaisia korjaustoimenpiteitä.

Katon uusimisen yhteydessä räystäspellitykset ovat jääneet
puutteellisiksi. Ne eivät suojaa riittävästi rakenteita vesivaurioilta. Ilman lisäpellityksiä tiiliset koristelistat ovat vaarassa murentua.
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T18

T9

T12

T19

T6

T3

T20

T8

T10

Työkalutehdas on tyypillinen oman aikansa tasakattoinen lisuke vanhan rakennuksen kyljessä.

T 4 TYÖKALUTEHDAS
Rakennus sopii luontevimmin tuotantotiloiksi. Se
voi myös toimia naapurirakennuksessa (T 5) sijaitsevan toiminnan laajennus- tai verstastilana. Rakennuksessa on valmiita saniteettitiloja ja melko hyväkuntoisia lattiapintoja. Sinne saisi vähin muutoksin erilaisia kokoontumis- ja harrastustiloja, jopa
pienen liikuntatilan valmiine pesutiloineen.

• Rakentamisvuosi 1963.
• Betoniperustus, betoni- ja siporex-runko, mineriittilevyvuoraus. Tasakatto/peltikate.
• Rakennuttaja Fiskars OY, arkkitehti Waldemar
Baeckman. Ollut työkalujen tuotannossa tarvittavia koneita ja laitteita valmistava tehdas. Rakennettu Ylänikkarin (T 5) jatkeeksi.
750 m2

•

Rakennuksen mineriittijulkisivu on pulmallinen.
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T5

T7

T4

Ylänikkari on ainoa jäljellä
oleva muistomerkki Billnäsin
kuuluisasta huonekalutuotannosta.

T 5 PUUSEPÄNVERSTAS, ylänikkari

Pitkä kaksikerroksinen puurakennus on legendaaristen Billnäs-huonekalujen syntypaikka. Rakennuksella on edelleen voimakas ominaislaatu, vaikka julkisivua on ratkaisevasti muutettu ja koneet ja laitteet on poistettu. Etenkin yläkerran kokonaan
avoin tila on vaikuttava. Se pitäisi myös jatkossa
säilyttää mahdollisimman avoimena, ja vanhat installaatiot ja alkuperäiset valaisimet pitäisi jättää paikoilleen.Yläkerta sopisi avokonttoriksi mutta myös
koulutus-, tutkimus- tai pienteollisuuskäyttöön.

Rakennuksen alakerta sopii pienteollisuustilaksi,
mutta kohtuullisilla muutoksilla sen voi ottaa myös
toimisto-, tutkimus- tai koulutuskäyttöön.Talo voisi
toimia yhtenä alueen toimintapisteenä, 'kansantalona', jossa erilaisilla kädentaitajilla olisi sijansa ja
jossa olisi myös tilaa oppimiselle ja kulttuuriperinnön vaalimiselle. Tällainen käyttö avaisi mahdollisuudet monenlaisille tapahtumille (ruukkijoulu,
konsertit, näytelmäharjoitukset, esitykset jne.). Ra-

• Rakentamisvuosi 1915.
• Betoniperustus, puurunko, pystylautavuoraus.
Kaksi kerrosta. Satulakatto/peltikate. Päädyt ja
kattoikkunat osaksi aumattu.
• Rakennuttaja Billnäs OY.
• Puusepänverstas (käytettiin kahtena ensimmäisenä vuonna linnoitustyökalujen työpajana Venäjän armeijan suuren tilauksen johdosta.) Julkisivuun asennettu ulkopuolinen lisälämmöneristys
1970-luvulla, jolloin ikkunat ovat jääneet syviin
kuoppiin ja räystäät ovat lyhentyneet.
• Lähes identtinen rakennus vuonna1912 valmistuneen Alanikkarin (T 2) kanssa.Tämä arkkitehti Waldemar Aspelinin piirtämä puusepänverstas tuhoutui tulipalossa vuonna 1987.
• Länsipäässä tiilinen kuivaamorakennus (T 6),
itäpäässä uusi tehdasosa (T 4).
• 1850 m2

kennus voisi toimia myös retkien ja leirikoulujen
työtilana.

Ylänikkari soveltuu luontevasti kansalaistoiminnan
tukikohdaksi, koska se sijaitsee keskeisellä paikalla ja sen ympärillä on myös käyttökelpoisia ulkotiloja.
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T14 T12
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T8

T10
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T20

T5

T7

T4

Julkisivuremontissa lyhentyneet räystäät suojelevat heikosti julkisivua kosteudelta. Lisäksi räystäiden rikkinäiset vesikourut
rapauttavat maalipintoja ja lahottavat puista ulkoverhousta.

Ylhäällä ja oikealla: Rakennukseen on kaavailtu kansainvälistä
taidekoulua (Billnäs School of Art and Design, BAD), jonka tarkoituksena on tarjota Suomesta, muista Pohjoismaista ja Baltian maista saapuville taideopiskelijoille valmentavaa taideopetusta. Hankkeelle on tehty käyttösuunnitelma 14.10.99, joka
sisältää myös piirustukset. Koulu olisi Västra Nylands folkhögskolan itsenäinen osa, jolla olisi myös yhteydet Kuvataideakatemiaan ja Taideteolliseen korkeakouluun. Opetus perustuisi vierailijataiteilijajärjestelmään. Hankkeelle ei ole kuitenkaan toistaiseksi onnistuttu hankkimaan rahoitusta.

35
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T19
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Entisen kuivaamon vaunuliiterissä on vielä nähtävissä vanhan
kuljetusradan kiskot ja vaunuja.
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T 6 KUIVAAMO
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• Rakentamisvuosi 1915, 1945.
• Betoniperustus, tiilirunko, rappaamaton. Matala satulakatto/peltikate.
• Rakennuttaja 1915 Billnäs OY, 1945 Fiskars OY.
Ollut puusepänverstaan raaka-aineen kuivatustila, sittemmin työkalutehdas.
• 600m2

Voi toimia Ylänikkaria (T 5) palvelevana varasto- ja huoltotilana, mutta voidaan myös käyttää
itsenäisesti esim. varasto- tai verstastilana.
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Maan pinta on noussut varaston seinustalla. Seinän vieressä jatkuvasti seisovat autot estävät säännölliset huoltotyöt.

T 7 RAAKA-AINEVARASTO
Kylmää rakennusta on perinteisesti käytetty varastotilana. Se voisi myös toimia myynti- ja näyttelytilana (esim. varaosamyymälän laajennuksena tai
kirpputorina).

• Rakentamisvuosi 1920.
• Betonipilariperustus, puurunko, lautavuoraus.
Säterikatto/huopakate. Katon keskellä rungon
pituinen lanterniiniosa.
• Rakennuttaja Billnäs OY. Molempia pitkiä sivuja laajennettu vuonna 1957-58.Tällöin kattokulmaa on loivennettu ja oviaukkoja muutettu. Rakennettu huonekalutehtaan raaka-ainevarastoksi, toimii edelleen varastona.
• 950 m2

Rakennuksessa toimii korjausrakentajien laajasti tuntema varaosapankki.

Tien pinnan nousu haittaa rakennusta.

T 8 VARASTO

"rakennusapteekki"

Huomattavan kookas ja näkyvällä paikalla sijaitseva
varastorakennus, joka tunnetaan ympäri maata
vanhojen rakennusosien ja -tarvikkeiden kierrätysmyymälänä ja varastona. Sopii erittäin hyvin nykyiseen toimintaan. Kylmälle kookkaalle rakennukselle olisi vaikea löytää keskeisen paikan edellyttämää
käyttöä, jos nykyinen toiminta poistuisi.
Huom. Entinen porttivahdin tila voitaisiin hyödyntää kesäkioskina.

• Rakentamisvuosi1896.
• Luonnonkiviperustus, puurunko, lautavuoraus.
Kolmikerroksinen. Satulakatto/peltikate.
• Rakennuttaja F. Leopold Hisinger. Vuosisadan lopun kasvu- ja laajentumisvaiheen tuotos. Rakennettu alunpitäen varastoksi, toiminut sittemmin
myös arkistona. Tienpuoleisen päädyn vasemmassa kulmassa sijainnut portinvartijan koppi.
Se ja nykyinen väritys peräisin 40-50-lukujen
taitteesta. Rakennus ollut alunpitäen ilmeisesti
punamullattu.
• 680 m2

T16

T15
T13

T9

T14 T12

T18

T11

T8

T10

T19

T6

T3

T20

T 9 KONTTORI
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Nykyisellään tuottava kiinteistö, muutoksiin ei
ole tarvetta. Tällä hetkellä toimistokäytössä.
Tilat ovat helposti muunnettavissa myös asumiskäyttöön. Jos tällaiseen on halukkuutta, sitä
kannattaa tukea, sillä ympärivuorokautinen
toiminta lisää alueen kontrollia.

• Rakentamisvuosi 1896.
• Luonnonkiviperustus?, tiilirunko, slammattu.
Harjakatto/tiilikate.
• Rakennuttaja Fr. Leopold Hisinger. Ollut tehtaan
konttori, sittemmin toimistorakennus. (Huom!
Edellinen ruukinkonttori sijaitsi rakennuksessa
A 5.)
• 290 m2

Julkisivuiltaan kiinnostava rakennus on arkkitehti Max Frelanderin suunnittelema kuten myös komea talikkotehdas tien toisella puolella.

Kattokourujen ja räystäspellitysten korjaus on tehtävä kiireisesti,
muuten julkisivut rapautuvat vaikeasti korjattavaan kuntoon.
Myös maanpäälliset sadevesikourut on kiireisesti kunnostettava ja niiden kosteudenpitävyys tarkistettava.

T 10 KORJAUSTYÖPAJA, PIIRUSTUSKONTTORI, “remontti”

Rakennuksen avoin kolmas kerros kuuluu ruukin
vaikuttaviin tiloihin. Nykyisin yläkerrassa on taiteilijan ateljee ja työtiloja. Tilaa voi käyttää hyvin
monenlaiseen toimintaan. Se muuntuu helposti
näyttelytilaksi, verstaaksi, opetustilaksi, avokonttoriksi jne. Se soveltuisi ilman erityisempiä korjauksia myös lasten ja nuorten kuvataidekouluksi ja
kerhotilaksi.

Rakennuksen muissakaan kerroksissa ei ole tarpeita suuriin muutoksiin ja ne ovat tuottavassa käytössä. Keskimmäinen kerros on toimisto- ja pohjakerros pienteollisuuskäytössä. Rakennuksen sadevesien poistojärjestelmä sen sijaan vaatii pikaisia korjaustoimia.

• Rakentamisvuosi 1915.
• Betoniperustus, tiilirunko, slammattu. Satulakatto/betonitiilikate. Tiiliseinät, betonirunko.
Länsipäädyssä suojakatos betonipilarien varassa (1940-l).
• Rakennuttaja Fr. Leopold Hisinger (BB?), suunnittelija arkkitehti Max Frelander (1881-1949).
Ollut korjaustyöpajana (aikaisemmin pajarakennuksessa T 11). Sittemmin korjausosasto pohjakerroksessa, toisessa kerroksessa sähkö- ja mittariosasto ja kolmannessa (vuodesta 1962) piirustuskonttori ja piirustusarkisto. Piirustusarkisto jatkoi toimintaansa kevääseen 1985.
• Paljas tiilipinta slammattu vasta 1950-luvulla?
Eteläpuolen ikkunoita muutettu suurempiruutuisiksi 1960-luvulla.
• 900 m2
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T 11 VANHA PAJA
• Rakentamisvuosi (1780) 1888,1901,1947.
• Sokkeli luonnonkiviharkoista, tiilirunko, slammaus. Pohjana 1780 rakennettu "Gammelbyn"
kankivasarapaja, jonka perusteellinen laajennus
tehtiin 1880-luvulla, kun työvälineiden massatuotanto aloitettiin.Valurautapilarit?, valurautaiset kattotuolit, rungon pituinen satulakattoinen
lanterniiniosa ja kaareva katto 1930-luvulta/huopakate. Rakennuksessa sijainnut paja sekä remontti- ja jakoavainosasto, sittemmin työkalutehdas. Joen puolella pulpettikattoinen rakennusosa 1940-luvulta/huopakate. Joenpuoleinen
maasto pengerretty 1940-luvun laajennuksen
yhteydessä.
• Rakennuttaja 1780 Johan Hisinger, 1880-luku Fr.
Leopold Hisinger.
• 1100 m2

T 12 PAJA
• Rakentamisvuosi 1890, 1896-97, 1945.
• Sokkeli luonnonkiviharkoista, tiilirunko, slammaus. Säterikatto/huopakate. Kattokonstruktio
puuta ja valurautaa?, valurautapilarit?. Perusosa
vuodelta 1890, eteläinen poikkipääty lanterniineineen lisätty 1897. Vanhan rungon lanterniiniosa rakennettu vasta 1940-luvulla. Joen puolella pulpettikattoinen uudisrakennusosa vuodelta1945/huopakate. Ollut paja, sittemmin työkalutehdas. Koneistus säilynyt osittain. Suuri rautaportaikko johtaa T 13 yläkertaan.
• Rakennuttaja 1896 Fr. Leopold Hisinger, 1945
Fiskars OY.
• 1200 m2

T 13 HIOMO
• Rakentamisvuosi 1901-1902 (Härö:1911)
• Sokkeli luonnonkiviharkoista, tiilirunko, slammaus.Valurautaiset kannatinpylväät, puinen välipohja ja yläpohja. Satulakatto/peltikate. Rakennuksessa sijainnut hiomo, sittemmin työkalutehdas?/varasto. Yläkertaan rakennettu myöhemmin sosiaali- ja pesutilat.
• Rakennuttaja OY Billnäs AB.
• 1300 m2

T 11, 12 ja 13
MANUFAKTUURIPAJA, “paja”
1800-luvun lopun tuotantouudistusten näkyvin
jälki maisemassa on jokirannan manufaktuuripaja,
joka lanterniinikattoineen on alueen vaikuttavin
rakennus. Se muodostuu kolmesta rakennusrungosta, joiden sisätilat muodostavat avoimen tilasarjan.Tilojen mittakaava ja tunnelma on lähes sakraali. Niissä on runsaasti jäljellä teollisen toiminnan
muistumia, laitteita ja jälkiä, jotka pitäisi ehdottomasti säilyttää. Rakennuskompleksi on pääosin
kylmää tilaa, jota on mahdotonta muuttaa lämpimäksi pilaamatta katon rakenteita. Rakennus on
ollut kesäisin messujen ja isojen tapahtumien käytössä, talvella pelkästään varastona.
Rakennuksen käyttöä voisi suuresti lisätä, jos sen
perusvarustus, sähkö ja vesi saataisiin kuntoon ja sinne rakennettaisiin kunnolliset huoltotilat niin esiintyjille kuin yleisölle. Kaksikerroksisen länsipäädyn (T
13) alakerran voi kohtuullisin kustannuksin muuttaa
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Suuri tapahtumatila
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Jyrkkä ruukinrinne joen ja maantien välissä on tiiviisti rakennettu.
Pajan eteläpuoleisen poikkipäädyn taustalla näkyy korjaustyöpajan (piirustuskonttorin) komea pääty. Kuvat osoittavat, miten
taidokkaasti teollisuusalue on sovitettu jyrkkään rinteeseen.

T16

Rakennettava lämpimät tilat:
keittiö, yleisö-WC:t, esiintyjien
sosiaalitilat

Rakennettavat lämpimät tilat:
vuokrattava ravintola /
juhlahuoneisto

lämpimäksi juhlatilaksi ympärivuotiseen käyttöön.
Keittiö ja yleisövessat mahtuvat joenpuoleiseen matalaan osaan. Ideana olisi teollisen luonteensa säilyttänyt vuokrattava juhlatila, jossa olisi tilaan sopivat
peruskalusteet (pöydät, tuolit, naulakot) ja ainakin
minimivaatimukset täyttävä joukkoruokailukeittiö.
Varustetason parantaminen mahdollistaisi vuokrasesongin pidentymisen. Myös isoa pajatilaa voitaisiin
käyttää lämpimän tukikohdan rinnalla vielä syysmyöhällä ja jo varhain keväällä (tarvittaessa voidaan käyttää sätelylämmittimiä).

Näin kohennettua tilaa olisi mahdollista markkinoida aktiivisesti juhla-, kulttuuri- ja elämystapahtumien käyttöön (konsertit, teatteriesitykset, häät,
syntymäpäivät, pikkujoulut, firmojen juhlat jne.)
Lyhyt etäisyys pääkaupunkiseudulta mahdollistaa
bussikuljetukset paikalle.

Huom. Hiomon (T 13) yläkerran länsipäätyä voisi
käyttää omana erillisenä yksikkönään, jos sinne
rakennettaisiin uudet portaat ulkokautta.

Vanha manufaktuuripaja 1800-luvun lopulta on Billnäsin vaikuttavin rakennus, joka pitäisi saada nykyistä aktiivisempaan käyttöön. Suuret, lähes sakraalit sisätilat saavat maallikonkin vakuuttumaan teollisuusperinnön kulttuurihistoriallisesta arvosta.
Vanha hiomo (vas.) olisi helppo muuttaa lämpimäksi juhlahuoneistoksi.
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T 14 KARKAISIMO
Hyväkuntoinen, komea rakennus, joka toimii hyvin nykyisessä käytössä. Hoito ei rasita ruukkiyhtiötä. Käyttäjä (Black River motoristiklubi) on tehnyt tilaan välikaton sekä alakertaan huolto- ja saniteettitiloja. Tilojen jatkuva käyttö lisää alueen
kontrollia. Vesivahingot ovat suuri ongelma. Mm.
keväällä 2001 lattia on tulvinut veden vallassa.
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• rakentamisvuosi 1901, 1957.
• Sokkeli luonnonkiviharkoista, alapohja ja yläpohjarakenteet betonia, ulkoseinät tiiltä, slammaus.
Harjakatto/huopakate. Rakennusta korotettu
vuonna 1957, jolloin myös eteläpuolelle rakennettu matala siipiosa arkkitehti Lars Rejströmin
piirustusten mukaan. Kokonaan avoin tila. Rakennuksessa sijainnut työkalutehtaan karkaisimo, sittemmin pintakäsittelyosasto. Koneistus
purettu, nykyään kerhokäytössä.
• Rakennuttaja Billnäs OY.
• 190 m2

Tie on noussut niin korkealle, että rakennus kärsii tiealueen lumivalleista ja valumavesistä.Tien puoleinen myöhemmin rakennettu
lisäsiipi vaikeuttaa toimivan vedenpoistojärjestelmän luomista.
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T 15 vanha vesivoimalaitos, nykyinen paja. Puut kasvavat liian
lähellä seinustaa.
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T 15 VANHA VESIVOIMALAITOS,
“peittaamo”

Sopii erinomaisesti nykyiseen käyttöön pajaksi.
Pohjakerroksessa vanhan vesivoimalaitoksen tiloja,
joita voitasiin hyödyntää osana rannan voimamuseoketjua.

• Rakentamisvuosi1906.
• ?sokkeli, tiilirunko, tiilipinta?. Satulakatto/peltikate.
Ollut aikoinaan vesivoimalaitos. Rakennus ollut sittemmin varasto, työkalujen peittaamo.
• Rakennuttaja Fr. Leopold Hisinger.
• 50 m2

T 16 HIENOTAEPAJA
“maatalouspaja”
Hieno, ehyt sisätila. Rakennus on kärsinyt suuresti tienpinnan noususta, kosteusvauriot turmelleet
pahasti tienpuolen julkisivua ikkunoiden alapuolelta. Sopisi hyvin sellaiseen käsityöläistoimintaan,
jossa prosessista saadaan tilaan lämpö. (Lasihytin
muutosta neuvoteltu.)
Mikäli otetaan verstaskäyttöön, sosiaalitilat järjestetään yhteisesti T 15 kanssa johonkin lähirakennukseen.

Pikkupaja on kärsinyt kaikkein eniten tienpinnan noususta.Vesi
on päässyt pahasti vaurioittamaan kadun puoleista seinää ikkuna-aukkojen alapuolelta. Maata pitäisi laskea kadun puolelta niin paljon, että luonnonkivisokkeli tulee kunnolla näkyviin.
Seinän vierus pitää varustaa sekä salaojalla että pintakourulla,
joka johtaa veden rakennuksen ohi.

T15
T13

M13

T11
T10

T8

T3

T6

T5

• Rakentamisvuosi 1891-1901.
• Kivisokkeli, tiilirunko, slammaus. Satulakatto/
peltikate. Kadun puoleiset ikkuna-aukot muurattu umpeen.
• Rakennuttaja Fr. Leopold Hisinger. Paikalla ilmeisesti ollut aikaisempi rakennus vuodelta
1886. Rakennuksessa sijainnut hienotaepaja
(maatalouspaja), sittemmin tyhjillään.
Huom. Lähellä joen rannassa ollut räjähdysainevarasto T 17 purettu.
• 90 m2

T16

T9

T14 T12

T18

T 18 MAALAUSVERSTAS,
"tuotevarasto"

Rakennukselle on tehty uusi vesikatto, mutta julkisivut ovat päässeet huonoon kuntoon. Ilmeisesti
myös katossa on vuotokohta (korjattava nopeasti). Se on ollut lämmin tila, mutta sopii nykykunnossaan vain kylmäksi varastoksi. Rakennusta ei
saisi kuitenkaan purkaa sen maisemallisen merkityksen takia.

Rakennus lastauslaitureineen sopisi hyvin esim.
kierrätyskeskukseksi. Siellä voisi myös sijaita korjausrakentamiskeskuksen verstas-, varasto- ja
näyttelytiloja. Rakennuksen voi muuttaa suurilla
korjauksilla myös lämpimäksi. Tällöin se voisi olla
esim. koulu tai majoitusrakennus (retkeilymaja/
asuntola). Myös joku yksityinen pienyrittäjä voisi
olla halukas korjaamaan rakennuksen omaan käyttöönsä, mikäli sen voisi lunastaa hyvin halvalla, vain
nimellisellä korvauksella. Rakennukseen sopisi verstaita, myymälöitä, näyttelytiloja, mahdollisesti myös
asuntoja. (Huom. korjauskustannukset huomattavat
ja talon vetovoima vähäinen). Entisöivät ja palauttavat korjaukset toivottavia (vrt. kuva sivulla 9).

Rakennuksen kehnon kunnon takia on vaikea huomata sen
merkitystä maisemassa.

T15

T11

T8

T10

T19

T3

T6

T5

T7

T4

• Rakentamisvuosi 1905,1922.
• Luonnonkiviperustus?, puurunko, osittain rapattu, osittain mineriittilevyvuoraus, jonka alla kipsikovalevyt. Satulakatto/huopakate. Rakennuksessa on ollut aikaisemmin porrastetut koristepäädyt.
• Rakennuttaja OY Billnäs Ab . Useita laajennuksia. Ollut maalaamo, sittemmin tuotevarasto.
• Rakennuksen edustalla kulkee vuosisadan vaihteessa rakennettu rautateiden sivuraide.
• 1450 m2

T16

T13

T9

T14 T12

T18

T20
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T 19 TALIKKOTEHDAS
Rakennuksen juhlava ulkonäkö asettaa odotuksia
sen uudiskäytölle. Lukuisissa keskusteluissa taloa
on toivottu kulttuurikäyttöön. Asiaa ajamaan perustettiin jo vuonna 1994 yhdistys, jonka toiminta on sittemmin hiipunut. Tällöin aiheesta tehtiin
myös diplomityö, jossa osoitetaan rakennuksen
mahdollisuudet teatteri- ja kulttuurikäytössä.Tällä
hetkellä rakennus on tuotanto- ja varastokäytössä.
Rakennuksessa on vähän lattiapintaa suhteessa
tilavuuteen, ja sen kunnostus ja/tai muuttaminen
on suhteellisen kallista. Siksi myös sen myyntiä
voidaan harkita.Tällöin käyttötarkoituksen kuitenkin tulee soveltua rakennuksen luonteeseen sekä
historialliseen ympäristöön, ja myyntiasiakirjoihin
tulee liittyä tiukat suojeluehdot.
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T13

T9

T14 T12

T18

T11

T8

T10

T19

T6

T3

T20

T5

T7

T4

• Rakentamisvuosi 1917.
• Betonisokkeli, tiili- ja betonirunko, slammaus.
Katkaistu harjakatto/huopakate. Kattoikkunarivi, valepääty tielle sekä koristeellisia ikkunaratkaisuja. Rakennuksessa sijainnut (lapiotehdas?)
talikkotehdas, sittemmin raaka-aineen käsittelytila. Rakennuksen toisella pitkällä sivulla on
kiskoilla kulkeva sähköinen kuljetin katoksen
alla.
• Rakennuttaja OY Billnäs AB, arkkitehti Max Frelander.
• 500 m2

Hieno tuotantorakennus on arkkitehti Max Frelanderin suunnittelema kuten myös piirustuskonttori.

Piirrokset Mikko Soininvaaran diplomityöstä “kulttuurin monitoimisalin suunnittelu Billnäsin talikkotehtaaseen” vuodelta 1996.

T 20 LAPIOTEHDAS

Vuokraamisen kannalta alueen ongelmattomimpia
kiinteistöjä. Tällä hetkellä rakennuksessa sijaitsee
myymälä-, verstas- ja pienteollisuustiloja. Ei välitöntä syytä muutoksiin. Toisaalta jos kiinteistöjä ryhdytään myymään, tämä rakennus voitaisiin myydä
esim. pienyritystiloiksi (osakeyhtiö).

• Rakentamisvuosi 1951.
• Betonisokkeli, tiili- ja betonirunko. Tasakatto/
huopakate.
• Rakennuttaja OY Fiskars AB. Rakennettu lapiotehtaaksi, nyt pienteollisuustiloja, myymälöitä,
verstaita.
• 1750 m

T16

T15

T13

T9

T14 T12

T18

T11

T8

T10

T19

T6

T3

T20

T5

T7

T4
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• Rakentamisvuosi 1882.
• Luonnonkivi- ja tiilirunko. Satulakatto/tiilikate.
Pohjoispuolella ajosilta toiseen kerrokseen.
Ollut ruukin vetohärkä- ja hevostalli, sittemmin
Fiskars OY:n maatalousosaston varasto ja viljan
kuivaamo.Viime sotien aikana osa pohjakerroksesta oli varustettu pommisuojaksi?
• Rakennuttaja J. Fr. M. Hisinger, tilanhoitajana C.
S. Nilsson.
• 1200 m2

M 10 HÄRKÄTALLI

• Rakentamisvuosi ?
• Tiilirunkoinen maakellari, satulakatto ja tiilikate.

M 5, M 6 KELLARIT

4.2 RAKENNUSTEN TARKASTELU/ RUUKIN MAATALOUSRAKENNUKSET
M 4 KALUSTOSUOJA

• Rakentamisvuosi 1920-LUKU
• Betoniperustus, tiilirunko, osaksi puurunko, lautavuoraus. Peltikate. .
• Ollut kalustosuojana, autotallina ja varastona.
• 800 m2

• Rakentamisvuosi 1882.
• Betonipilariperustus, puurunko ja lautavuoraus.
Satulakatto/tiilikate.
• Rakennuttaja J. Fr. M. Hisinger, tilanhoitajana C.
S. Nilsson. Ollut vaunuvaja, sittemmin työkaluvaja.
• 300 m2

M 9 VAUNUVAJA
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M 7 1700-LUVUN NAVETTA JA
TALLI
• Rakentamisvuosi 1770-luku.
• Luonnonkiviperustus, hirsirunko, osaksi lautavuoraus.Taitekatto/ tiilikate. Ollut navettana ja
tallina, sittemmin varastona. Rakennuksen pohjoispäädyn vellikello on aikaisemmin sijainnut
makasiinirakennuksessa M12.
• Rakennuttaja Johan Hisinger.
• 450 m2

M 11 VILJAMAKASIINI
• Rakentamisvuosi 1778
• Luonnonkiviperustus, tiilirunko, rappaus. Taitekatto/savitiilikate.
• Rakennuttaja Johan Hisinger, arkkitehti CH. F.
Schröder(?). Ollut viljamakasiini, sittemmin Fiskars OY:n rakennusosaston varasto. Kellarikerros, jossa kaksi huonetilaa, toisessa tynnyriholvi, toisessa ristiholvit.
(Tilaan kaavailtu kahvilaa pääkerrokseen, näyttelytilaa ullakolle ja kellariin kesäkahvilaa.)
• 240 m2

M 8 PALOASEMA

• Rakentamisvuosi
• Betoniperustus, tiilirunko. Satulakatto/huopakate.
Rakennettu paloasemaksi ja on edelleen samassa käytössä.
• 125 m2

M 12 VANHA MAKASIINI

• Rakentamisvuosi 1770-luku.
• Luonnonkiviperustus, hirsirunko, osittainen lautavuoraus. Alla holvattu viinikellari. Taitekatto/
tiilikate. Makasiiniin rakennettu kiinni kaksi
muuta rakennusta 1800-luvun jälkipuoliskolla.
Taaemmissa osissa satulakatto/tiilikate.
• Rakennuttaja Johan Hisinger. Ollut varasto, sittemmin myös autotalli.Taaimmainen rakennus
entinen mankelihuone. Kellariosassa kaksi huonetta.
• Makasiinin oikealla puolella on sijainnut hedelmäpuutarha jo 1700-luvun jälkipuoliskolla.
• Yhteispinta-ala 320 m2

M2

M3

M4

M5, M6

Ruukin maatalousrakennukset

M8
M7

M10
M9

Säilyneistä ruukin maatalousrakennuksista voi päätellä, kuinka mittavaa ruukin maataloustoiminta on
ollut. Suuren Rantatien varrella oleva viljamakasiini
1700-luvun lopulta on kaksikerroksinen jyhkeä kivirakennus, samoin sen viereinen kookas ruukin
vetohärille tarkoitettu talli 1800-luvun lopulta.
Maatalousrakennukset, joita on jäljellä kymmenkunta, ovat pääosin keskittyneet Suuren Rantatien
ja joen väliselle alueelle ruukinkadut yhdistävän
sillan tuntumaan.
Alueen pohjoisreunan rakennukset,1800-luvun
lopulla rakennettu navetta ja tienvarren lato on
myyty yksityiselle yritykselle, joka on rakentanut
monipuolisen turismia palvelevan yritysryppään
Billnäsin entisen puutarhakoulun ja taimitarhan
alueelle. Kokonaisuuteen kuuluu taimimyymälä,
ravintola ja ratsastuskeskus. Lisäksi yritys tarjoaa
räätälöityjä täyden palvelun matkailupaketteja ja
elämysretkiä.
Osa rakennuksista on vuokrattu varastoiksi, autotalleiksi jne. Kaikille vanhoille kivirakennuksille ei
ole löydetty käyttöä. Pro Billnäs on suunnitellut
Vanhan härkätallin kunnostusta asukkaiden käyttöön. Moniin rakennuksiin on suunniteltu tai toivottu kahvilaa, mutta alueella on jo kaksi toimivaa
kahvilaravintolaa. Viehättävät rakennukset voisivat

M11
M12

kuitenkaan hyvin palvella jotain kesäturismiin tai
vaihtoehtomatkailuun liittyvää toimintaa, mutta
tämä edellyttäisi alan yrittäjän löytymistä.
Maatalousrakennusten kannalta suurin ongelma
on Billnäsin Puistotien, entisen Suuren Rantatien
korkeusaseman huomattava nousu.Tilanteen seurauksena osa tienvarren rakennuksista on jo päässyt niin huonoon kuntoon, että niiden purkamistakin on ehdotettu. Rakennukset ovat kuitenkin
merkittävä osa rantatien miljöötä ja ruukin kyläkuvaa, ja niiden menetys olisi kolaus myös suojelukohteena tunnetun ruukin maineelle.
Kylmiä rakennuksia on ehkä mahdollista vuokrata nykyistä laajemmin varastokäyttöön, jos ne korjataan käyttökelpoiseen kuntoon. Niitä voi myös
antaa yhdistysten käyttöön huolenpito- ja kunnostusvelvoitteella.Tämä edellyttää kuitenkin selkeiden hoito- ja toimenpideohjeiden laatimista.
Myös maatalousrakennusten kohdalla on syytä
harkita mahdollisuuksia valikoituun myyntiin,
etenkin jos rakennukset sijaintinsa ja muun laatunsa puolesta luontevasti palvelevat alueen asukkaita
tai yrittäjiä. Entisen ruukin torin, ns. Poliittisen
kulman ympärille ryhmittyneet rakennukset mielletään kuitenkin siinä määrin yhteiseksi omaisuudeksi, että niiden myyntiä tulee erityisen tarkoin
harkita.

Ruukin maatalousrakennukset keskittyvät Suuren Rantatien ja vanhan Raaseporintien risteyksen tuntumaan. Etuoikealla viljamakasiini ja sen takana härkätalli.

Alakuvassa 1800-luvulla rakennettu uusi navetta, joka toimii nykyisin ratsastuskeskuksena.
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5 MAISEMANHOITOKOHTEET
Tehdasalue
Vanha ruukki on teollisuusaluetta, jonka ympäristö on ollut käytännön vaatimusten sanelemaa. Kontttorin ja piirustuskonttorin ympäristöön on ilmeisesti 1960-luvulla tehty istutuksia, mm. vuorimäntyjä. Ne eivät sovi vanhalle alueelle luonteensa puolesta ja lisäksi ne ovat
jo ylikasvaneita.
Suunnitelman ehdotukset
Ylänikkariin on esitetty esim. koulutus-, toimisto- ja harrastustiloja.
Niihin liittyen rakennuksen eteläpuoleisen suojaisen piha-alueen voisi
rakentaa viihtyisäksi oleskelupaikaksi. Tehdasalueen kehittäminen vaatii
myös pysäköintipaikkoen rakentamista tuleville käyttäjille. Niitä on
ehdotettu T 6:n ja T 7:n viereen Ruukinkadun puolelle yhtenäisinä, sorapintaisina kenttinä. Pysäköintipaikkoja voidaan rajata väljästi pensasistutuksilla.
Työnjohtajan talon ja T7:n väliselle alueelle, entiselle urheilukentälle
on ehdotettu sorakentän palauttamista. Alue voisi silloin toimia suurten tapahtumien varapysäköintialueena, torina ja tapahtumakenttänä.
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Vasemmalla ja yllä: Tehdasyhdyskunnan valmiiden
kulkuväylien kautta saa mielenkiintoisia kevyen liikenteen reittejä sekä paikkakuntalaisten että matkailijoiden käyttöön. Patosillan kaiteet vaativat uusimista,
sillä kosken kuohuessa paikka on vaarallinen.

Alanikkarin paikkaa olisi syytä raivata. Pintaa tasaamalla siitä saataisiin
toimiva peliniitty, jollaisena sitä nytkin jo käytetään. Rantaan on syytä
jättää jonkin verran puustoa suojaamaan esim. pallojen veteen lentämistä. Kirkon kulmauksessa on pieni poukama, johon voisi rakentaa
veteen laskeutuvat portaat ja pienen laiturin esim. kanoottien ja pikkuveneiden kiinnittymista varten ja ruukilla kävijöiden virkistyspaikaksi.
Teollisuusalueen luonteen tulisi jatkossakin säilyä. Romanttisia tai esikaupunkialueille ominaisia massaistutuksia ja kasvilajeja on syytä välttää. Konttorin vieressä kasvavat vuorimännyt ovat yli-ikäisiä ja ne olisi
syytä poistaa.Yksittäiset suuret puut soveltuvat tehdasalueelle hyvin.
Piirustuskonttorin edustalla oleva koivurivi on tarpeellinen, sillä se toimii samalla pysäköintialueen turvakaiteena. Vanhojen puiden kuntoa
pitää tarkkailla ja nämäkin koivut on jossakin vaiheessa uusittava.
Ruukkialuetta ympäröivään verkkoaitaan on kasvanut “solmuun” siemenestä itäneitä puun taimia. Aidan kunnostuksen yhteydessä ne on
poistettava. Palaneen Alanikkarin kohdalle on alkanut nousta taimikkoa. Se on syytä raivata vain muutamia yksittäispuita jättäen.
Tehdasalueen aitaaminen on erilaisten maksullisten tapahtumien kannalta tarpeen.Vanhat betonipylväät ovat yhä jäljellä, mutta kunnostuksen tarpeessa. Niissä on ollut teräsverkkoaita, joka on jatkossakin suositeltava aitatyyppi.Aidassa näkyy yhä polkupyöräkatoksen tukirakenteita.

Yllä: Rakennusten väliin jäävät suojaiset niityt ovat käytössä tapahtumien aikana. Kuva
Tiina Valpola.

Kevyen liikenteen väylästön osana rantaa seuraava reitti on mielenkiintoinen. Kapearaiteisen linjaa seuraavalla reitillä voidaan hyödyntää
valmiita pohjarakennekerroksia.

Alla:Tehtaalla on ollut kapearaiteinen, laaja kuljetusvaunujärjestelmä, johon on kuulunut
mm. kuvassa näkyvä saha-alueelle johtanut raide ja ison pajan toiseen kerrokseen sillan kautta johtanut yhteys. Kuvassa Ylä- ja Alanikkarin välinen alue, jossa oli aita, portti
ja oma porttivahti.Tahdasalue oli yleensä karua ja paljasta.Tärkeillä alueilla kuten konttorin ja portin ympäristössä oli istutuksia. Bjarne Åstenin kuvakokoelmat.

Ote suunnitelmakartasta.

Kuljetusten on toimittava, vaikka tehdasalue onkin jyrkässä rinteessä. Kovan käytön johdosta ympäristön on oltava tarkoituksenmukainen ja yksinkertainen.

Tehdasalueen puolella on vanhojen valokuvien mukaan ollut puurivi, jonka runkoja on yhä jäljellä.
Sen ja aidan välissä on ollut polkumainen kävelytie. Mukulakivetty tien pinta on ollut noin 70 cm
nykyistä alempana. Kiveys on yhä
jäljellä rakenteiden sisällä.Tie näyttää nykyään tukeutuvan puuriviin.
Uutta puustoa ei kannata istuttaa
ennen kuin tien korko on korjattu.
Kuvassa näkyy myös kapearaiteisen vanha portti.

Ruukinkadun reuna teollisuusraiteen puolella alkukesällä 2001.
Penkassa näkyy nuori jalavarivistö
ja taempana tien varrella koivurivi. Koivut ovat jo huonokuntoisia ja
kuvan etualalta niitä on jo jouduttu kaatamaan. Koivujen poistaminen antaisi jalaville tarpeellista kasvutilaa.

Mukulakivikatua on yhä jäljellä Berghällin mäelle johtavalla tiellä.

Ruukinkatu

Ruukinkatu on osa Karjaalle johtavaa tietä ja vanhaa Pentbyntietä.
Ruukin kohdalla tien vanha linjaus poikkesi Berghällin mäelle ja jatkoi
sieltä nykyisten peltojen kautta Pentbyhyn.

Suunnitelman ehdotukset

Ruukinkadun sisällä oleva vanha mukulakiveys esitetään palautettavaksi. Kiveystä on yhä näkyvissä Berghällille nousevassa rinteessä. Tien
ajorataosuutta voidaan kaventaa nykyisestä, jolloin reunaan jää tilaa
paikalla aikanaan olleen tyyppiselle trotuaarille. Se voitaisiin rakentaa
samaan tapaan nupukivireunuksella korotettuna ja puurivillä erotettuna. Puurivi voisi ulottua Karlsborgilta pikkupajalle ja katketa Rakennusapteekin ja motoristien talon kohdalla. Seppien asuintalojen kohdalla tien rajaukseksi sopisi parhaiten pensasaita, esim. syreeni. Rakennusten väleihin sopivat yksittäispuut.

Vanhan teollisuusraiteen ratapenkkaan on joitakin vuosia sitten istutettu jalavantaimet. Ne kituvat tien varrella olevien huonokuntoisten
koivujen katveessa. Koivut olisi syytä poistaa, jotta jalavat pääsevät
kehittämään kunnollisen, leveän latvuksen.
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Ote suunnitelmakartasta.

Rata ja vanha teollisuusraide
Turun radan oikaisutöiden yhteydessä Billnäsin ohi kulkenut reitti korvattiin Karjaan länsipuolella uudella rataosuudella 1980-luvun lopussa.Tehdasalueelle johtanut teollisuusraide on ollut poissa käytöstä 1970-luvun
lopusta lähtien. Tuotevaraston (T18) edustalla on yhä betoninen lastauslaituri. Molemmilta rataosuuksilta on kiskot purettu pois. Ratapenkat
alkoivat kasvaa hyvin nopeasti pusikkoa ja vuoden 2001 keväällä teollisuusraiteilla oli jo sankka taimikko. Kylän keskellä se antoi laajalle alueelle hoitamattoman ilmeen.Taimikkoa on raivattu kesällä 2001.
Suunnitelman ehdotukset
Teollisuusraiteille esitetään pysäköintikentän rakentamista.Vanha teollisuusraiteen pohja rakennekerroksineen on valmis pysäköintialueeksi ja tarvitsee vain raivauksen ja uuden pintakerroksen. Pysäköintialueen rakentaminen väljentää ja avartaa kylän keskeisen alueen
umpeenkasvanutta ja liiankin tuuheaa ilmettä. Lastauslaiturin taakse
voi sijoittaa noin 15 autopaikkaa vinopysäköintinä.
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Ote suunnitelmakartasta.
Vasemmalla ylhäällä: Teollisuusraiteille raivattiin ja pinnoitettiin pysäköintialue, joka oli
käytössä jo kesän 2001 Antiikkimessujen aikana. Pysäköintikenttä voisi ulottua pitemmälle ylärinteen penkkaan, jolloin siihen mahtuisi 2-puoleinen pysäköinti. Aluetta pitää
laajentaa myös pituussuunnassa, jolloin sille voi ajaa kahdesta eri kohdasta, Mikolan alapuolelta ja Sjösängsvägeniltä. Teollisuusraiteen kohdalla on valmiit rakennekerrokset ja
kunnostaminen pysäköintialueeksi on suhteellsien helppoa.

Museovirasto on esittänyt Turun radan vanhan linjauksen säilyttämistä
liikennehistorian muistomerkkinä. Aikaisemmissa suunnitelmissa ja
viereisen Pentbyn alueen kaavassa vanhan radan pohjalle on esitetty
kevyen liikenteen väylää. Se soveltuisi ratapohjalle sellaisenaan. Ratalinjaa on pidettävä avoimena raivaamalla, ja työ onkin aloitettu jo kesällä 2001.

Yläkuva: Talikkotehtaan takana on epämääräinen, aidattu alue, jolta on purettu kaksi
varastorakennusta. Se soveltuisi pysäköintialueeksi.

Alla: Vasemmalla T18 maalausverstas, oikealla Mikola, edessä lastauslaituri ja siitä oikelaae vanhan teollisuusraiteen pohjaa. Ympäristö kaipaa selkeyttämistä.

Talikkotehtaan ympäristö

Talikkotehdas ympäristöineen on toisarvoisessa käytössä. Kylän komein rakennus tarvitsisi arvoisensa käytön ja ympäristön.

Suunnitelman ehdotukset

Talikkotehtaan ympäristöön on ehdotettu sen juhlavampaan käyttöön
liittyvää kokoontumisaukiota. Rakennuksen takana olevaan kuoppaan,
josta on purettu kaksi varastorakennusta, on esitetty laajemman pysäköintialueen sijoittamista. Pysäköinti jäisi rinteen luiskan ja siihen
istutettavien pensaiden taakse piiloon kokoontumisaukiolta katsottuna. Ajo pysäköintialueelle olisi Forsbyntieltä, aukiolle olisi vain kävely- ja huoltoyhteys.

Berghällin kautta kulkee Ruukinkadun vanhin linja. Sen pinnassa näkyy mukulakiveystä.

Pommisuojan läntinen ovi.

Berghällin mäki
Berghällin mäellä on ollut 1800-1900-lukujen vaihteessa rakennettu työväenkasarmi, joka purettiin vuonna 1975. Ruukinkadun Pentbyhyn johtava vanhin tielinja kulki Berghällin kautta. Tie oli päällystetty mukulakivin työväenkasarmiin asti ja sen reunoilla oli puurivit. Berghällin mäen
alla on vanha pommisuoja. Mäen kasvillisuus on kulttuurivaikutteista, mutta kasvamassa umpeen ja vanhat kujannepuut ovat jo huonokuntoisia.
Suunnitelman ehdotukset
Berghällin mäki kaipaa raivaamista. Vanha tielinja on tärkeä osa ruukin historiaa. Reunan kujannepuut olisi syytä uusia ja niille pitää myös
raivata kasvutilaa.
Pommisuojan käytävät voisivat toimia pienimuotoisena kesänäyttelytilana. Suojan käyttömahdollisuudet esim. bändiharjoittelutiloina kannattaisi tehokkaan ääneneristyksen vuoksi tutkia.
Vanhan työväenkasarmin paikalle on ehdotettu uudisrakennusta. Rakentamismahdollisuudet on tutkittava tarkemmin alueen kaavoituksen yhteydessä.

Ote suunnitelmakartasta.

Mikola

Mikola eli Rakennusapteekki on muualta Billnäsiin siirretty talo. Sen
yläpuolella on yhä pieni asuintalo. Rinteessä on sijainnut myös ns. Sverigevillan, suuri työväöen asuintalo, jonka puutarhan jäänteitä on yhä
näkyvissä vanhan radan törmässä Mikolan yläpuolella. Mikolan länsipuolella on rakennusoikeutta kahdelle erilliselle rakennukselle.

Suunnitelman ehdotukset

Mikolan edustan rinne soveltuisi hyvin puutarhalle. Se voisi toimia
näytepuutarhana korjausrakentamisnäyttelyn ohella. Paikalla on 1900luvun alussa ollut laajahko hedelmätarha.
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Näkymä Hagbergetiltä Hammarbergetille. Rinteen vanha pelto on kasvamassa umpeen
ja kaipaisi raivaamista ja sen jälkeen jatkuvaa hoitoa.

Ote suunnitelmakartasta.

Hagbergetin rinne
Hagbergetin rinteessä on jäänteiden perusteella sijainnut rakennuksia puutarhoineen.Vanhojen kuvien perusteella radan yläpuolinen rinne on ollut avointa viljely- ja hakamaata.
Suunnitelman ehdotukset
Sillan yläpuolella näkyvän rinteen raivaaminen olisi Billnäsin maiseman
kannalta tärkeä asia. Vanhat talonpaikat voisivat myös soveltua rakentamiseen ja samalla puutarha voitaisiin kunnostaa hyötykäyttöön.
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Ylhäällä: Seppien asuintalojen pihamaat ovat perinteisen väljiä.Vanhojen kuvien mukaan
niissä on joskus ollut pensasaitoja tietä vasten. Se antaisi hieman suojaa sisäänkäynnille ja pihamaalle.

Oikealla ylhäällä: ennen avoin näkymä on kasvanut umpeen.

Oikealla alhaalla: ulkorakennus on liian alhaalla maan sisällä.

Ote suunnitelmakartasta.

Ruukinkadun asuntoalue

Ruukinkadun seppien asuintalot muodostavat erikoisen, kaksikerroksisen rivistön, jossa toisenkerroksenasuntoihin johtaa ulkoportaat.
Rakennukset ovat tien lähellä ja niidne pihapiiri on melko avoin tielle
päin. Aikanaan taloista ja joen puolelta on ollut esteetön näkymä joelle ja ruukin pohjoisrannalle, mutta rantapuusto on nykyisin niin tiivis, että näkymää ei kesäaikaan ole.

Suunnitelman ehdotukset

Pihapiirin rajaksi soveltuisivat syreeni- ja siperianhernepensasaidanteet, joiden jäänteitä näkyy yhä tien reunalla. Rakennusten välissä on
perinteisesti kasvanut suuria yksittäispuita, yleensä jalavia. Rantapuusto
kaipaa raivaamista.Tien koron lasku olisi tarpeen, jotta liittymä ja rakennukset saataisiin luontevammaksi osaksi ympäristöä.

Kevyelle liikenteelle tarkoitettu polku voisi palata pajan jälkeen asuinrakennusten kohdalla rantaan.

Ote suunnitelmakartasta.

Puisto on mukava levähdyspaikka. Rantaa seuraava polku saisi sen keskeisemmäksi osaksi
ruukkia.

Sillankorvan puisto
Sillankorvassa oleva puisto on rakennettu ja istutettu jo 1900-luvun
alussa. Puut alkavat olla vanhoja ja tasaikäisiä. Puistoa on kuitenkin
hoidettu jatkuvasti.
Suunnitelman ehdotukset
Puiston entistäminen voisi olla osa laajempaa ruukkiympäristön kohennusprojektia, mutta se ei kuitenkaan ole kiireellisin toimenpide.

Ote suunnitelmakartasta.

Isännöitsijän tontti
Isännöitsijän asuintalon pihamaa ja puutarha on ollut kartanopuutarhan ja puutarhakoulun ohessa yksi alueen komeimmista, mutta sekin
on ränsistynyt.
Suunnitelman ehdotukset
Isännöitsijän talon puutarhan entisöinti olisi merkittävää Billnäsin
maiseman ja kyläkuvan kannalta, sillä se sijaitsee aivan kylän ytimessä.Tontin reunoja rajaavat puurivit. Osa puista on huonokuntoisia ja
osa on jo kaatunut. Sisäänkäyntiä reunustavat hyväkuntoiset tammet.
Tontin reunojen puurivit pitäisi uusia joko vaahteralla tai jalavalla. Pihamaalla kasvaa uhkeita vanhoja koivuja.
Pihaa rajaa rannan suuntaan syreeniaidanne. Rannalla on jätevedenpumppaamo entisen kasvimaan paikalla. Rantaan on nousemassa ylitiivis lepikko, joka vaatisi kovaa harventamista. Rannan kautta on esitetty polun rakentamista, mutta sitä varten pitäisi pitemmällä olevaa
pensaikkoa raivata.
Tonttiin on hiljattain liitetty sen itäpuolella olevaa entistä kasvimaata, joka
on tarkoitus kunnostaa puutarhaksi. Rannalle nousseet poppelit on syytä poistaa, samoin pihamaalla kasvavat. Kuritta ne tulevat leviämään juurivesoillaan rikkaruohon lailla. Ne myös peittävät näkymät joelle.

Isännöitsijän talon puutarhassa kasvaa valtava koivu.

Isännöitsijän taloa reunustavat puut ovat huonokuntoisia. Omistaja aikoo uusia ne keväällä 2002.
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Makasiinien ympäristö
Makasiinien ympäristö on Billnäsin keskeisintä aluetta, jossa on ennen
ollut kylän kokoontumispaikka. Punaisen makasiinin itäpuolella on
vanha, ilmeisesti jo 1700-luvulla hedelmätarhana ollut alue, jolla on
nykyisin viljelypalstoja. Palstat ovat olleet viljelyksessä jo parisataa
vuotta, mikä näkyy niiden ympäristöön villiintyneinä kulttuurikasveina, mm. palsternakkaa ja saksankirveliä kasvaa ojanpenkoilla. Kirsikat
ovat levinneet puutarhaan ja ojanotkoon.
Suunnitelman ehdotukset
Vanhaa hedelmätarhaa voisi jatkaa rinteen yläosaan, jossa on näkyvissä
ilmeisesti puutarhan vanhoja kiviterasseja. Hedelmäpuut soveltuisivat
tälle alueelle, mutta niitä varjostamasta pitäisi kaataa jokunen vaahtera.
Viljamakasiinin ja härkätallin välissä on vanha kuiva, ketomainen niitty, jolle lupiini on leviämässä. Lupiini kilpailee helposti vanhat niittylajit pois ja valloittaa koko alueen. Se pitäisikin hävittää niityltä.
Makasiinien ympäristössä on vanhoja jalavia, joille on tehty “tekohengitysleikkaus”. Yksi puista ei kestänyt leikkausta ja se olisi syytä kaataa pois ja korvata uudella, mahdollisimman suurella taimella. Puut ovat
joka tapauksessa vanhoja, joten niiden uusiminen on pian ajankohtaista.
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Billnäsin vanhin puutarha on sijainnut punaisen makasiinin itäpuolella terassoituna rinteessä.Ylimmät terassit ovat villiintyneet. Lähistön asukas on halukas kunnostamaan niille
taas puutarhan. Lähellä kasvavia vaahteroita on samalla syytä harventaa.

Makasiinien kasvimaata rajaa siperianhernepensasaidanne. Aidanteen sekaan on nousemassa vaahteroita. Ne pitää poistaa, jotta aidanne säilyy siistinä ja elinvoimaisena.

Puut ovat vapaahkossa sommitelmassa rakennusten ympärillä ja ne
voitaisiin korvata esim. samalla lajilla, mutta hieman eri paikkaan. Alkuun voitaisiin istuttaa 1-2 uutta puuta esim. ylärinteen valoisaan
osaan. Puut on istutettava riittävän etäälle toisistaan (n. 10-12 m), jotta
niillä on riittävästi kasvutilaa.

Puutarhan yrttitarhasta on levinnyt mm. saksankirveliä (yllä) ja palsternakkaa (alla).

Vasarasepäntie Leipurintien risteyksestä.

Vasarasepäntie
Vasarasepäntien varrella ja lähiympäristössä ovat ruukin vanhimmat
säilyneet rakennukset. Tie ja sen ympäristö on hyvin kaunis ja esiintyy usein Billnäsin koko ruukkialuetta symboloivana kuvana. Sivulla 15
olevissa kuvissa näkyy tien vanhaa ilmettä.
Suunnitelman ehdotukset
Vasarasepäntie on osa vanhaa valtakunnan päätietä, Suurta Rantatietä. Rantatiellä on olemassa joitakin museotieosuuksia, ja tämän hankkeen aikana keskusteltiin myös mahdollisuudesta perustaa museotie
tai museotiestö Billnäsin ruukin ympäristöön.
Eräs tärkeimpiä tieosuuksia on ruukin vanhimman rakennuskannan
kohdalla oleva tie. Tie on aikanaan ollut sorapintainen, sen keskiosa
on ollut hieman kupera, reunoilla pienet painanteet ja niiden takana
kapea sorapintainen reuna, jota on käytetty jalkakäytävänä.Tien leikkaus viittaa siihen, että sen alla on ollut hyvä salaojitus, etenkin, kun
itse tie on jyrkänteessä ja yläpuolisen rinteen sadevedet valuvat sille
suoraan. Hammarbergetin länsipuolelta laskevan puron kohdalla on
ollut silta, joka on nykyisin vaihdettu rummuksi.
Vasarasepäntietä ehdotetaan palautettavaksi vanhaan asuun, sorapintaiseksi salaojitetuksi kapeahkoksi tieksi, jonka reunoilla on kapeat
jalankulkureitit. Silta voitaisiin palauttaa ja sillan kohta rakentaa kapeaksi, jolloin ajonopeudet kapealla kadulla saataisiin hidastumaan. Sivun
15 kuvassa näkyvä vanha valaisin on yhä tallella Billnäsissä, ja se voitaisiin palauttaa paikalleen. Vasarasepäntien ja Sjösängintien kulmaan
on ehdotettu siinä vielä 1970-luvulla olleen pienen liikenteenjakajan
palauttamista. Alueelle sopisi myös vanhanaikainen, punamusta tienviitta. Raskas liikenne tulisi ohjata pois Vasarasepäntieltä ohikulkutielle.

Ote suunnitelmakartasta.

Vasarasepäntie 1800-luvun lopussa Suuren Rantatien ja Raaseborgintien risteyksestä
katsottuna. Tie on sorapintainen, keskellä on ajoneuvojen urat ja reunamilla polut jalankulkijoille. Vasemmalla näkyvän miehen takana on vanha lyhtypylväs. Yksi sellainen on
säilynyt ruukin varastoissa ja voitaisiin pystyttää mahdollisesti perustettavalle museotieosuudelle. Kuva Museovirasto.

Vasarasepäntie nykyisin. Asfaltoidulla, kapealla tiellä ajoneuvojen vauhti nousee turhan
korkeaksi. Tien palauttaminen sorapintaiseksi olisi perusteltua sekä ympäristön että liikenneturvallisuuden kannalta.
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Vasarasepäntien asuintalot
Vasarasepäntien varren asuintalot ovat vanhimpia säilyneitä. Niihin on
tehty täydellinen peruskorjaus 1980-luvulla ja ne ovatkin ympärivuotisessa asuinkäytössä.
Talojen pihapiireissä on jonkin verran vanhaa, ns. perinnekasvilajistoa.
1700-luvulla koristekasvillisuus oli kuitenkin vielä hyvin vähäistä, viljelyssä oli lähinnä yrttejä, tupakkaa ja muita hyötykasveja. Koristekasvit
ovatkin yleensä myöhempää perua. Talojen seinustoilla kasvaa jonkin
verran villiviiniä, joka kuvien perusteella on tuotu alueelle 1960-luvulla.
Suunnitelman ehdotukset
Kalliokumpareen takana oleva, vuoden 1775 paloa edeltävältä ajalta
peräisin oleva asuintalo on alueen vanhin ja soveltuisi työväenasumista
esitteleväksi museoksi. Museon ympärille voitaisiin liittää työväen elintapoja laajemminkin esittelevä kokonaisuus, joka voisi asunnon yhteydessä keskittyä etenkin työläisnaisten elämän kuvaamiseen. Siihen
voisi liittyä esim. ruoanlaittoon, hankintaan (ostamiseen, viljelyyn),
peseytymiseen (saunat), pyykinpesuun (pyykkituvat ja ranta), vaatteiden ja taloustarvikkeiden valmistukseen ja korjaamiseen liittyviä teemoja, etenkin niiltä osin kuin ne ovat kuuluneet itse ruukin toimintoihin.
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Entinen saunaranta. Tällä paikalla oli uimaranta 1950-luvulla. Uimarannan palauttamista on ehdotettu..

Myllyltä pääsee patosiltaa pitkin ruukille. Kaide tekisi reitin turvallisemmaksi. Kaidetyypiksi sopisi esim. vanhan mallin mukainen aita (kuva oikealla).

Ranta ja myllyn piha
Jokiranta on alun perin ollut teollisuusaluetta. Rannalla ovat sijainneet mm.
mylly, kankivasarapaja ja valtava hiililato. Hävinneiden rakennusten perustuksia on mm. osittain nykyisen rantaviivan alapuolella ja ne näkyvät matalan veden aikana. Jäljellä olevia teollisuuteen liittyviä rakennuksia ovat
voimalaitos, joka on osittain käytössä, osittain museona, vanha mylly, jossa toimii ravintola sekä kankirautamakasiini, joka on satunnaiskäytössä.
1950-luvulla makasiinin länsipuolisessa lahdelmassa oli uimapaikka ja rannalla sen kupeessa vanha sauna. 1900-luvun alkupuolen valokuvissa näkyy joen keskelle pystytettyjä uimahyppytorneja. Se on ainoa paikka, missä
on riittävästi tarvittavaa syvyyttä. Rinteessä ollut valtava hiililato on purettu jo kauan sitten. Myllylle johtavan tien kohdalta lähtee rantaan toinenkin tie tai paremminkin polku. Se laskeutuu rantaan jyrkemmin teiden väliin jäävän maakellarin länsipuolitse.Tie on ollut suora yhteys rantaan ja rantasaunalle. Sen varressa on maakellari.
Suunnitelman ehdotukset
Ranta-alue liittyy oleellisesti joen eteläpuolella olevaan vanhaan ruukkiin. Etenkin tapahtumien yhteydessä kulkureitti joen yli on tarpeen,
mutta se helpottaisi myös alueella työskentelevien ja asuvien kulkemista. Padon kautta reitti on mahdollista järjestää, kunhan huolehditaan kaiteiden turvallisuudesta.Voimalaitoksen puolella on jäljellä vanhaa aitaa, jonka mallia voisi soveltaa kaidetyyppinä.
Pohjoisrannalla sijainneen vanhimman pajan perustukset voitaisiin
ottaa esiin ja vanhan hiililadon pohja voisi toimia tannernurmipintaisena varapysäköintialueena esim tapahtumien yhteydessä.
Joen lahdelmaa on esitetty ruopattavaksi uudelleen uimakäyttöön.
Jokea voisi käyttää mm. avantouintiin, sillä se pysyy virtaavan veden

ansiosta avoimena. Avantouinti edellyttää saunan rakentamista. Sellaista on esitetty vanhan saunan paikalle.
Polkuyhteys Vasarasepäntielle on syytä palauttaa. Se vaatii vain pieniä
raivaustöitä. Polun vieressä olevat maakellarit voitaisiin kunnostaa ja
ottaa jälleen käyttöön. Pidemmällä rinteessä oleva katsomo toimii
nykyisin rantaan johtavina portaina. Paikalla on aikaisemmin ollut useitakin portaita, jotka jyrkässä rinteessä helpottaisivat kulkua ja samalla jakaisivat liikennettä pois kapealta rantaan johtavalta tieltä.Rantaalue liittyy oleellisesti joen eteläpuolella olevaan vanhaan ruukkiin.
Etenkin tapahtumien yhteydessä kulkureitti joen yli on tarpeen, mutta
se helpottaisi myös alueella työskentelevien ja asuvien kulkemista.
Padon kautta reitti on mahdollista järjestää, kunhan huolehditaan
kaiteiden turvallisuudesta. Voimalaitoksen puolella on jäljellä vanhaa
aitaa, jonka mallia voisi soveltaa kaidetyyppinä.
Pohjoisrannalla sijainneen vanhimman pajan perustukset voitaisiin
ottaa esiin ja vanhan hiililadon pohja voisi toimia tannernurmipintaisena varapysäköintialueena esim tapahtumien yhteydessä.
Joen lahdelmaa on esitetty ruopattavaksi uudelleen uimakäyttöön.
Jokea voisi käyttää mm. avantouintiin, sillä se pysyy virtaavan veden
ansiosta avoimena. Avantouinti edellyttää saunan rakentamista. Sellaista on esitetty vanhan saunan paikalle.
Polkuyhteys Vasarasepäntielle on syytä palauttaa. Se vaatii vain pieniä
raivaustöitä. Polun vieressä olevat maakellarit voitaisiin kunnostaa ja
ottaa jälleen käyttöön. Pidemmällä rinteessä oleva katsomo toimii
nykyisin rantaan johtavina portaina. Paikalla on aikaisemmin ollut useitakin portaita, jotka jyrkässä rinteessä helpottaisivat kulkua ja samalla jakaisivat liikennettä pois kapealta rantaan johtavalta tieltä.

Näkymä Lippukalliolta.

Hammarberget eli Flaggberget

Flaggbergetin kalliolla on vanha näköalapaikka. Monet Billnäsiä esittävät kuvasarjat on otettu nimenomaan Flaggbergetiltä.

Suunnitelman ehdotukset

Kallion laen murroksissa kasvaa kituliasta puustoa, joka näyttää epäsiistiltä ja peittää osittain näkymiäkin. Se kannattaisi raivata pois.

Kallion takana oleva alue on ollut laidunnuksessa vielä 1970-luvulla.
Kun alue kaavoitettiin, se jäi pois laidunkäytöstä. Rakentamattomat
tontit ovat kasvamassa umpeen. Laakson vanhat niityt voisi ottaa laidunkäyttöön siihen asti kunnes tonteille löytyy rakentaja. Laiduntaminen pitäisi niitä myös kunnossa ja rikkakasvit poissa.

Flaggbergetin taustalle on istutettu koivikko.Tasaikäinen istutuskoivikko näyttää oudolta vanhassa ruukkiympäristössä. Koivumetsikköä olisi
hoidettava niin, että se näyttäisi luonnollisemmalta. Metsikköön voisi
esim. raivata pieniä aukkoja niihin paikkoihin, missä muut lajit alkavat
kasvaa koivujen alle luonnostaan. Koivikon voisi ottaa myös laidunnukseen.

Flaggbergetin länsipuolella on syvä puronotko, jonka varrella kasvaa
mm. Billnäsille tyypillistä jalopuustoa. Vanhat puut sopivat hyvin varjoisan puronotkon luonteeseen ja eristävät samalla viereistä asutusta julkisemmassa käytössä olevasta kalliosta.

Kalliolle nousee jyrkähkö polku Vasarasepäntieltä. Etenkin polun alku
on huonolla säällä vaikeakulkuinen ja usein jopa vaikeasti havaittavis-
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sa. Muutama porrasaskelma olisi avuksi muille kuin kaikkein ketterimmille.
Kalliolle nousevan polun varrella on hieno heinäratamoniitty, joka
sekin on vaarassa kasvaa umpeen. Niitylle nousevaa puustoa ja katajikkoa on pidettävä kurissa, jotta valaistus- ja karikeolosuhteet säilyvät entisellään.
Idempänä niityllä kasvaa vanhoja vaahteroita, jotka on aikanaan istutettu riviin. Rinteissä sekä Vasarasepäntien ylä- että alapuolella näkyy
penkereitä, jotka lienevät vanhoja tielinjoja ja muita rakenteita. Ne ovat
arvokas jäänne, ja niitä olisi syytä tutkia tarkemmin, sillä ne saattavat
liittyä esim. Suuren Rantatien vanhoihin linjauksiin.
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Heinäratamoniitty on niin rehevä, että sen umpeenkasvua on varottava. Pensastoa ja
puustoa on raivattava aika ajoin.

Heinäratamoniittyä Lippukalliolle johtavan polun varrella. Heinäratamolla viihtyy tietty perhoslaji, joka on riippuvainen tästä kasvista.

Itse Lippukalliokin on kasvamassa umpeen. Kuivuuteen kuolleet puun taimet näyttävät
epoäsiisteiltä.

Voimalaitoksen ympäristö ja ranta

Myllärin talon kohdalla ranta on erittäin jyrkkä. Siinä on säilytettävä puustoa rantatörmää suojaamassa.

Kävelysillan ympäristö

Joen yli johtaa kävelysilta. Sillan lähistöltä puustoa voisi vähentää, jotta itse silta olisi
näkyvämpi, oudompi ei sitä edes huomaa.

Voimalaitoksen yläpuolisessa rinteessä on puistomaisia istutuksia.Takana Hammarborg.

Hammarborgin ympäristö

Sillan pohjoispuolella on entinen viljelypalsta-alue, jonka voisi kysynnän mukaan joko palauttaa entiseen käyttöönsä tai hoitaa avoimena
levähdys- ja piknikniittynä. Siltä avautuu eräs kauneimmista näkymistä padon yli joelle ja ruukille.

Voimalaitoksen takaa ylänikkarille johtava kävelysilta on piilossa. Sen
olemassaoloa on muiden kuin paikkakuntalaisten vaikea tietää tai
havaita. Sillalta avautuu kaunis näkymä joelle. Sillankorvien puustoa olisi
syytä raivata niin, että itse siltakin on helpommin havaittavissa.

Hammarborg on vanha työväenasuintalo, jonka ympäristö on ollut
avointa “kasarmin pihaa”. Rakennuksen takana on ollut vajoja, jotka
on purettu. Vajat rajasivat avoimen pihatilan selkeästi. Myöhemmin
pihalle on sijoitettu pysäköintialueita.

Suunnitelman ehdotukset

Suunnitelmssa on hdotettu kävelyreitin vakiinnuttamista patosillan
kautta. Padon kohdalla reitille on hyvä rakentaa turvlliset kaiteet.

Suunnitelman ehdotukset

Voimalaitoksen ja entisen myllärin talon välissä ranta on hyvin jyrkkä.
Siinä kasvavaa puustoa on rannan stabiiliuden vuoksi säilytettävä, mutta
sitäkin pitää hoitaa ja raivata.Voimalaitoksen ympärillä on jonkin verran uudehkoja istutuksia. Rinteessä on mm. joitakin sembroja, jotka
vaikuttavat oudoilta puilta ruukkiympäristössä. Niiden tilalle voitaisiin
istuttaa muita puulajeja.

Suunnitelman ehdotukset
Vajojen paikalle voitaisiin rakentaa autokatoksia ja varastoja. Muuten
piha saa olla mieluiten niittynä, reuna-alueilla voisi kasvaa yksittäispuita
Hammarborgin takana oleva laakso on ennen ollut laidunnuksessa.
Alue on kaavoitettu tonteiksi, mutta niin kauan kuin niitä ei rakenneta, sitä voitaisiin hoitaa laiduntamalla. Sopivia laiduneläimiä olisivat esim.
hevoset.

Suunnitelmassa on ehdotettu pysäköintikentän rakentamista Vasarasepäntien eteläpuolelle asuntoalueen vierellä olevalle joutoalueelle.
Kentän voisi jakaa aktiivikäytössä olevaan osaan ja nurmipintaiseen
varapysäköintialueeseen, joka voisi toimia muulloin lasten pelikenttänä.

Rannassa on ennen ollut pesutuparakennus. Sen paikalle on osoitettu varaus retkeilijöiden käyttöön tarkoitetulle huoltorakennukselle.
Rantaan on esitetty paikka kanoottilaiturille. Mustionjoki on tulossa
yhä suositummaksi melontareitiksi, ja padon yläpuolella tarvitaan pysähdys- ja huoltopaikka, joka voi olla muidenkin retkeilijöiden käytössä.
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Maatalousrakennusten ympäristö

Billnäsin puistotie

Ote suunnitelmakartasta.

Rannat

Maatalousrakennusten ympäristö on ollut käyttöaluetta, jolla ei ole
turhia koristeellisia krumeluureja. Alueen luonne on säilynyt hyvin
entisellään. Hevoset ja laiduntarhat sopivat alueelle hyvin.
Suunnitelman ehdotukset

Jokirannat kaipaisivat ruukin kohdalla raivaushoitoa kauttaaltaan.Vanhojen valokuvien mukaan ne ovat jyrkimpiä törmiä lukuunottamatta
olleet aivan avoimet, mutta viime vuosikymmenten aikana ne ovat
kiihtyvässä tahdissa kasvaneet umpeen ja kehitys jatkuu yhä.
Suunnitelman ehdotukset

Tälläkin kohdalla jokiranta on kasvanut umpeen aikaisempaan verrattuna ja sitä olisi syytä raivata.

1800-luvun navetta on nykyisin tallina. Pihalla on jaloittelutarha.

Tiepiiri on hoitanut Billnäsin puistotien varren puustoa kesän 2001
aikana. Hoidon periaatteet tarkistettiin työn alkaessa yhdessä. Tien
varteen jätettiin reunalla kasvavista puun taimista sopivimpia riittävän

Puistotien varteen ollaan suunnittelemassa kevyen liikenteen väylää.
Sen lopullinen paikka tulee paljolti määrittelemään myös tien varren
puuston sijaintia. Väylä kulkenee todennäköisesti osan matkaa tien
reunassa ja osittain irtoaa kauemmaksi puurivistön taakse. Väylän
käyttäjien kannalta olisi miellyttävintä, jos puurivistö erottaisi ajoneuvoliikenteen kevyestä liikenteestä. Samalla kun kevyen liikenteen väylä
rakennetaan, kannattaa tien varren valaisinten ilmajohto rakentaa
maakaapeliksi, jolloin puiden latvuksia ei jouduta runtelemaan sähkökaapeleiden takia.

Billnäsin puistotien varsi kuuluu Billnäsin vanhimpiin istutettuihin alueisiin. Tien varren puusto on sekalajista paikkakunnalle tyypilliseen
tapaan.Taimitarhan ja kartanon lähellä on lehmuksia ja jokunen metsälehmus, Pojo-ladanin kohdalla on tammia, joista useimmat ovat nuoria ja hyväkuntoisia, mutta jokunen on huonossa kunnossa. Puuston
joukossa on lisäksi vaahteroita ja omenapuita (etenkin navetan lähellä olevien asuintalojen kohdalla), saarnia (tammien lähellä), ja jalavia
(härkätallin ja risteyksen lähellä) ja hevoskastanjakin (paloaseman lähellä).

Rantamaiseman palauttamisen ei tarvitse olla tavoitteena eikä sellaiseen tilanteeseen enää helposti päästäisikään, mutta vähintäänkin
puustoa tulisi katkoa ryhmiksi, joiden välistä joen pinta ja jokilaakso
näkyvät.
Avoimilla osuuksilla voisi kasvaa yksittäispensaina seudulle tyypillinen
orjanruusu Rosa dumalis tai ns. Billnäsin ruusu.
Joen rannoille olisi hyvä saada yhtenäisiä virkistysreittejä.. Sellaisen
rakentaminen on helpointa joen etelärannalla, missä vanha kapearaiteisen junan ratalinja muodostaa valmiin pohjan ruukin itäpuolella. Ison
pajan osa on aivan joessa kiinni, ja se onkin ainoa kohta, missä reittiä
ei ilma seinään kiinnitettävää parveketta saa vietyä rantaan. Reitin jatkuminen sillalle asti toisi myös sillankorvassa olevan puiston nykyistä
aktiivisempaan käyttöön.
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Billnäsin puistotie on viereisiin rakennuksiin nähden liian korkealla. Tieltä valuu vesi rakennuksiin eivätkä ovet aukea. Tie on korjattava kiireisesti, jotta rakennukset eivät vaurioidu enempää. Tien korjauksen yhteydessä on huolehdittava myös tien varren puuston hoidosta ja uudistamisesta.

Maatalousrakennusten kohdalla on rannassa useita vanhoja maakellareita.Yksi on myllyn lähellä rinteessä. Myös Sjösängenintien varrella
on maakellareita.

Maakellarit

Näkymä Billnäsin puistotieltä. Tien varren vanhat puut kehystävät laidunmaisemaa.
Laidunaluella on melko tiiviiseen istutettuja tammia.Tammien siirtomahdollisuudet kannattaa tutkia etenkin siinä vaiheessa kun Billnäsin puistotien varteen istutetaan puustoa kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä.

Vanhassa kulttuuriympäristössä myös kalusteiden tulee sopia ympäristöön.Valokuvien perusteella pystyy näkemään, minkälaisia kalusteita
ruukin alueella on aikaisemmin ollut. Joitakin on myös otettu talteen
ja varastoitu, joten ne voitaisiin palauttaa kunnostettaville osuuksille.

Kalusteet ja varusteet

Maatalousrakennusten kohdalla rannassa on joitakin maakellareita. Ne tarvitsevat kaikki
kunnostamista.

Billnäsin puistotien varrella on kartanon vanha jääkellari.
Suunnitelman ehdotukset
Maakellarit ovat tärkeä osa ruukin vanhaa rakennuskantaa ja korjattuina yhä käyttökelpoisia. Ne on syytä kunnostaa. Museovirastolla on
kunnostukseen tarvittavaa asiantuntemusta. Vuonna 2001 onkin Museoviraston kanssa yhteistyössä aloitettu Pohjan ruukkialueiden maakellarien kunnostusprojekti, johon on tarkoitus käyttää työllisyysrahoitusta.

Liikennemerkkejä koskee oma normistonsa. Sen puitteissa merkkien kokoon ja sijaintiin voi hieman vaikuttaa. Billnäsissä kannattaa käyttää mahdollisimman pieniä liikennemerkkejä ja mahdollisimman vähän,
jotta ne eivät tee ympäristöstä visuaalisesti sekavaa.

etäälle nykyisen tien reunasta. Tien varteen jätettiin myös vanhojen
lehmusten kannoista nousevia lehmusvesoja, silloin kun muita puita
ei ollut lähettyvillä. Ne tulevat ilmeisesti kuitenkin kuolemaan, sillä
kannot ja paikoin maassa maanneet nuorehkot juurivesat olivat lehtipuusyövän saastuttamia.
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen tulee muuttamaan nykyisten
puiden olosuhteita.Väylän suunnittelun yhteydessä puut täytyy mitata ja niille pitää tehdä kuntoarvio. Sen pohjalta pystytään päättämään
puiden tulevaisuudesta.Väylän rakentamisessa on myös varauduttava
istutuksiin, puulajina mieluiten kestävä ja komea tammi, mutta myös
saarni, jalava ja vaahtera ovat mahdollisia, mikäli halutaan säilyttää
kujannepuun lajin vaihtelu.
Billnäsin puistotietä koskeva suunnitelma on esitetty liitekartoilla.

Aidat ovat Billnäsissä olleet asutuksen yhteydessä useinmiten pensasaidanteita, lajeina esim. syreeni ja siperianhernepensas. Orapihlajaaitoja ei ole käytetty, sellainen on vain isännöitsijän talon etupihan
rajalla. 1900-luvun alussa on ollut joitakin pystysälepuuaitoja.Tehtaan
ympärillä käytetään vanhan mallin mukaan uusittaviin betonipylväisiin
kiinnitettävää teräsverkkoaitaa.

Teollisuusalueet valaisimet ovat olleet ns. sahavalaisintyyppiä.Vanhoja on
jonkin verran jäljellä. Ne kunnostetaan ja palutetaan. Puutarhan kohdalla
sahavalaisin on ollut ripustettuna tien yli pingoitettuun vaijeriin.

Opasteille ja kylteille pitää laatia erillinen suunnitelma.

Varastoissa olevat vanhat kalusteet ja varusteet pitäisi inventoida.
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SUUNNITTELUALUE- JA OSOITEKARTTA

LIITE 1
MAANOMISTUSKARTTA

LIITE 2
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LIITE 3
SUUNNITELMAKARTTA
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LIITE 4
• reunavyöhykkeen
nuoren puuston harvennus (pajut ja lepät),
taustan isot koivut
tulevat paremmin
esiin
• edusta raivataan,
taustan jalokuusiryhmä karsiintunut
melko ylös, ei oteta esille

MÄ
JALOKUUSET
LE LE
LE
LE

TA

• tammien edessä kasvavat lepät, pajut ja haavat
poistetaan (tammet esille, kasvutilaa), jasmikepensaat säästetään

MÄ

VA

TA

• käkkyräinen vaahtera säilytetään, kuolleet oksat pois
• kelottuva mänty jätetään
• kallionotkelman vesakko ja
kuivuneet puut poistetaan
• kallio otetaan paremmin
esiin: kallion edessä kasvavat
jalavan taimet ja seljapensaat poistetaan

BILLNÄSIN PUISTOTIEN VARREN MAISEMANHOITO

• lupiinit niitetään, leikkuujäte kerätään pois ja poltetaan tai kompostoidaan,
jotta lupiini ei pääse leviämään liikaa

MÄ

MAAKELLARI

TA
MÄ
TA
MÄ

• isot männyt otetaan
esiin, edustan vesakko
raivataan,tammet jätetään

MÄ

HA
VA
SIPERIANHERNEPENSAS

SIPERIANHERNEPENSAS
KARTANON PUISTO

• tuomipihlajat ja nuori tammi säästetään (saa kasvaa vaahteraa korvaamaan)
• haavikon kurissa pito: nuoret haavantaimet poistetaan vuosittain
• idänvirpiangervo, kanukat ja tuomipihlaja säilytetään
• lehmusten “kauneusleikkaus” arboristin työnä

• lehmukset vesomassa kannoista
• pystyrunkoinen, mahdollisimman kaukana kannosta
kasvava vesa valitaan uudeksi runkopuuksi
• muut vesat karsittava pois
säännöllisesti vuosittain

MMi 6.8.2001

- vesakko raivataan, tuomipihlajan ja lumimarjan
taimet säästetään

MA-ARKKITEHDIT

MAISEMANHOITO /
BILLNÄSIN PUISTOTIEN VARSI
OSA 1

- taimitarha on hieno ja hoidettu
kulttuurimaisemaelementti, joka saa
mielellään näkyä
- lehmusrivistön alla niitty, näkymät
puiden oksien alitse
- 1 lehmus lehtipuusyövän saastuttama, poistettava

KAIKKI SUURILLE ARVOPUILLE TEHTÄVÄT TOIMENPITEET ASIANTUNTEVAN
ARBORISTIN TYÖNÄ

• lehmusrivin alla oleva niitty hoidetaan: puiden taimet poistetaan,
pienimmät juurineen
• alla kasvavat kanukat, orapihlajat ja tarha-alpiryhmät säästetään
• kuivunut idänvirpiangervo leikataan

HOIDON ON OLTAVA
JATKUVAA, JOTTA PUUSTO SAADAAN VÄHITELLEN UUSITUKSI

• kartanon puistometsän edustalla
tien luiskan raivaus
• metsikön komea puusto esiin, kartanon omistaja huolehtii hoidosta
tieluiskan sisäpuolella
• tien ylle kaareutuvia puiden oksia
ei poisteta korkeammalta

KAIKKI TOIMENPITEET VAIN
TIELAITOKSEN ALUEELLA,
MUUALLA VAIN MAANOMISTAJAN LUVALLA

• tien varren vesakko raivataan
myös suurten puiden alta
• haapa pois?

• penkassa ketokasveja
• haavan taimet, horsmat ja
pujot poistetaan
• tien ja kev. liikenteen väylän välinen
alue niitetään elokuun lopussa
• lupiinin varret ja juurakot poistetaan kokonaan, jotta kasvi ei leviä
• alueella kasvaa runsaasti mm. lehtomaitikkaa
• koko saarekkeesta raivataan vesakko pois, suuria puita ja kukkivia ja
marjovia lajeja suositaan
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• vaahteroiden alle
nousevat saarnen
taimet säästetään
• isossa saarnessa paljon kuolleita pikku
oksia, kunto huononee

TA

JA

TA

VA

SA SA TA

KAIKKI SUURILLE ARVOPUILLE TEHTÄVÄT TOIMENPITEET ASIANTUNTEVAN
ARBORISTIN TYÖNÄ

JA

TA VA
SA

VA

• huonokuntoiset puut
poistetaan ja uusitaan
kookkailla vaahterantaimilla

• härkätallin koko takarinne tarvitsee
säännöllistä raivausta ja hoitoa
• tien varren puuriviin kunnollisia katupuutaimia

VA

VA

JA

JA
JA

VA

HK

MA-ARKKITEHDIT
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MAISEMANHOITO /
BILLNÄSIN PUISTOTIEN VARSI
OSA 2

• mongolianvaahteraryhmästä poistetaan muut taimet
• jalava huonokuntoinen, poistettava,
viereinen vaahtera korvaa

• saarnen taimia säännöllisin
välein, jätetään uusiksi puiksi
• vesakko raivataan säännöllisesti
• isossa jalavassa kuolleita,
katkenneita ja katkaistuja oksia, vaatii hoitoa ja uusimisen

VA

SA SA SA SA

SA

• saarnessa kuolleita suuria oksia, puu vaatii hoitoa ja
uusimisen tai poiston, jotta vier. ta ja va saavat kasvutilaa
• tammen alla kasvavat jalavan taimet pois
• pihat ilman suoj. rajausta: tien alentamisen yhteydessä
esim. idänvirpiangervo
• tien vieressä on ennen ollut syreeniaidanne, sopisi
rajaksi, mutta vaatii tien koron alentamisen ensin

TA TA TA TA

• huonokuntoinen
saarni uusittava

• uusia tammen taimia
istutetaan tyhjään kohtaan

• huonok. saarni uusittava,
aivan vieressä kasvaa pieni
tammi, joka jätetään jos
selviää kaadosta
• lähellä pieni saarni, jätetään

TA

SA TA SA TA
SA TA TA
KO
TA
SA

• tammet hyväkuntoisia

• oikein iso saarni vaikuttaa suht hyväkuntoiselta, mutta vaatii
hoitoa

JA

TA TA JA
TA SA

HA

HOIDON ON OLTAVA
JATKUVAA, JOTTA PUUSTO SAADAAN VÄHITELLEN UUSITUKSI

• tammet suht. hyväkuntoisia
• väliin kasvanut runsaasti
muita, omenapuut voisivat jäädä, muut vievät tilaa tammilta

• ladon päädyssä oleva
tammi huonokuntoinen
• jalavassa kuollut latva
• tammessa kuolleita oksia
ja iso kääpä

VA

• jalavan latvus kuollut,
poistettava

• tien reunassa on ollut leikattu kuusiaita, kasvanut yli, aidan
viereen noussut runsaasti puiden taimia, va, ha ym.
• lato paljon tietä alempana

KAIKKI TOIMENPITEET VAIN
TIELAITOKSEN ALUEELLA,
MUUALLA VAIN MAANOMISTAJAN LUVALLA
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LIITE 5
KYSELYT JA NIIDEN TULOKSET

Arvoisa Billnäsin alueella toimiva yhteisö/yrittäjä
Olemme tekemässä käyttö- ja maisemasuunnitelmaa Billnäsin ruukin alueelle. Työssämme on kaksi
aikaulottuvuutta. Tähtäämme konkreettisiin suunnitelmiin, jotka antavat vastauksia tämän hetken
haasteisiin ja ongelmiin, mutta kartoitamme myös toimintatapoja ja strategioita, joilla voidaan
varautua erilaisiin tulevaisuuden näkymiin. Pidämme erittäin tärkeänä alueen käyttäjien ja asukkaiden kytkemistä mukaan suunnitteluprosessiin, koska heillä on omakohtaista tietoa sekä alueen
kehittämiseen liittyvistä ongelmista että mahdollisuuksista.
Nopea aikataulu ja rajalliset resurssit eivät tässä vaiheessa mahdollista perusteellisen haastattelututkimuksen tekoa, mutta yritämme kuitenkin tehdä jonkinlaista alustavaa kartoitusta alueen tyypillisten
tai keskeisten käyttäjien kokemuksista ja näkemyksistä. Tämän vuoksi käännymme puoleenne
oheisella kirjeellä. Teidän näkökulmanne on erityisen kiinnostava, koska teillä jo on kokemukseen
pohjautuvaa tietoa alueella toimimisesta.

•

•

•

•

•

•

•

Tulevaisuusvisionne
- millaisen ympäristön osana haluatte toimia

Konkreettiset toiveenne omaa toimintaanne ajatellen

Mitä toivotte tapahtuvan alueelle?
- se säilyttää teollisen peruslaatunsa (ronski korjausote, jokainen vastaa omasta
imagostaan,
ulkotilat vapaassa liikennekäytössä)
- sitä kehitetään toimisto- ja muun siistin työn keskittymänä
- kehittämistavoitteeksi otetaan alueen elävyyden lisääminen; käyttösuunnitelma sallii
monia rinnakkaisia, toisiaan tukevia toimintoja

Mahdollisuudet
- oman toimintanne kannalta
- yleisesti kunnan kehittämisen kannalta

Ongelmat
- oman toimintanne kannalta
- yleisesti kunnan kehittämisen kannalta

Kokemuksenne rakennuksista ja ympäristöstä
- onko ihmisten helppo löytää tiloihinne/ kiinnostaako heitä käydä tiloissanne/yrityksessänne
- kohtaavatko paikan identiteetti ja oman toimintanne identiteetti
- ovatko rakennuksen asettamat tekniset tai toiminnalliset ehdot haitta vai mahdollisuus

Mitkä ovat/olivat paikkaan liittyvät odotuksenne?

Miksi aikanaan valitsitte tämän paikan?

Ohessa muutamia kysymyksiä ajatusten virittämiseksi, mutta voitte myös kernaasti vastata itse
itsellenne asettamiin kysymyksiin. Meidän kannaltamme oleellisimpia ovat ne näkökulmat ja toiveet,
jotka juuri teille itsellenne ovat tärkeitä.

•

Marja Mikkola, maisema-arkkitehti, MARK, SAFA
MA-arkkitehdit
Jääkärinkatu 8, 00150 Helsinki
puh. 09-669 155 , 050-555 0396
ma.arkkitehdit@dlc.fi
fax 09-669325

Vastaukset pyydämme jättämään Marja Tikkaselle Pohjan Ruukkiteollisuus Oy:n konttoriin tai
sähköpostittamaan suoraan osoitteella ma.arkkitehdit@dlc.fi . Vastaukset voivat olla suomen- tai
ruotsinkielisiä. Vastausten analysointiin liittyen järjestämme ruukilla keskustelutilaisuuden, jonka
yhteydessä voidaan sopia myös henkilökohtaisista haastatteluista.

Tiina Valpola, arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Tiina Valpola
Nokimäki 3, 03600 Karkkila
puh. 22 585 69, 040-715 2123
iina.valpola@kolumbus.fi
fax 09-5681 0690

Ystävällisin terveisin
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Alueen käyttäjien vastaukset Billnäsin ruukkialueen
kehittämistä koskevaan kyselyyn
Yleistä
Kaikki vastaajat viihtyivät ruukkialueella ja arvostivat sen erityislaatua.
Vaikka parannusehdotuksia ja kritiikkiä esitettiin runsaasti, vastausten
perussävy oli hyvin positiivinen ja me-henkinen.
Oheinen kooste vastauksista on ryhmitelty keskeisimpien kysymysten mukaan. Tarkoituksena on antaa yleiskuva vastaajien mielipiteistä, mutta myös kriittisiä yksittäisiä mielipiteitä on nostettu esiin.
Miksi aikanaan valitsitte tämän paikan?
Asuin Billnäsissä, halusin työtilan lähellä kotia. Vuokra kohtuullinen.
Historia. Muinainen asutus ja kulttuuri. Ympäristö. Käsiteollisuuteen
sopivan työhuoneen löytyminen Billnäsistä, samoin asunnon läheltä
(muutti Karjaalta). Luonnonläheisyys, tilavat työtilat. Erittäin hyvä tila
toiminnalle. Sijaitsee Pohjassa.
Mitkä ovat/olivat paikkaan liittyvät odotuksenne?
Helppo löydettävyys. Ensin vain sopivat työtilat, paikka muuttunut yhä
tärkeämmäksi.Asiakkaat viihtyvät kauniissa Billnäsissä (itse myös).Viihtyisä ympäristö.
Onko ihmisten helppo löytää tiloihinne/ kiinnostaako heitä
käydä tiloissanne/yrityksessänne
On melko helppo löytää. Kesällä erillinen opaskyltti tien vieressä.
Matkailijoiden kiinnostus paikkaan ja ympäristöön erittäin myönteistä.
Kohtaavatko paikan identiteetti ja oman toimintanne identiteetti?
Paikan ja oman toimintani identiteetti kohtaavat. Identiteetit kohtaavat ehdottomasti (lasia on tehty Suomessa niinkuin terästäkin). Kohtaavat tarpeeksi.
Ovatko rakennuksen asettamat tekniset tai toiminnalliset
ehdot haitta vai mahdollisuus?
Mahdollisuus. Ainoa haitta ajoittain huono ilmastointi talvisaikaan.
Mahdollisuudet eri toimintoihin hyvät.
Ongelmat oman toimintanne kannalta
Ei ole mitään ongelmia. Liian pieni tila (käsityöläinen). Tilat alkavat
käydä ahtaaksi (käsityöläinen), haluan ruukilta isomman.Ainoa ongelma
teiden talvikunnossapito, aurausautot tuhoavat vuokralaisen lumityöt.
Talojen numerointi paremmaksi.
Ongelmat yleisesti
Kehittämismäärärahojen pienuus.

Mahdollisuudet oman toimintanne kannalta
Hyvät. (Haluan kehittää toimintaani edelleen ja osaltaan lisätä ruukin
vetovoimaa.) Karjaan läheisyys tärkeää: posti ja matkahuolto lähellä.
Messujen ansiota että helsinkiläiset kesäasukkaatkin löytäneet palvelut. Paikan hyvä tunnettavuus.

Mitä toivotte tapahtuvan alueelle
Muutosten tuettava jo nyt olevaa ympäristöä ja rakennuksia. Rappiolla olevat vanhat teollisuuskiinteistöt pitäisi remontoida. Vanhojen
rakennusten pikaiset korjaukset. Rakennusten ulkopuolinen kunto
paremmaksi jo säilyvyydenkin kannalta. Ronski korjausote, jokainen
vastaa omasta imagostaan.
40 km nopeusrajoitus!

Ympäristön hoito:
Kauniin luonnon parantaminen esim. siistimällä ryteiköt keskeisistä
paikoista.Ympäristön siivous (pensaiden hävittäminen). Että saataisiin
paljon istutuksia, mm. ruusuistutuksia, koska ruusut viihtyvät täällä ja
Billnäsissä on oma ruusu.
Vanhat puut Ruukintiellä Vasarasepäntiellä ja Billnäsallenilla sekä koko
ruukkialueella alkavat tulla vanhoiksi ja ne pitäisi uudistaa. Alueella
kasvaa joukoittain nuoria puita, jotka voitaisiin inventoida ja antaa
kasvaa, mikäli ne ovat sopivilla paikoilla. Kustannukset jäävät murtoosaan, jos nuoria puita voidaan säilyttää ja hyödyntää sen sijaan että
tehtäisiin uudisistutuksia.

Alue on tällä hetkellä täynnä romua. Romuautot pois silmistä! Vanhat
romuautot ja autot, jotka joku optimisti vielä luulee joskus saavansa
kuntoon, pitää toimittaa pois. Pihaalueet eivät sovi niiden varastointipaikaksi. Kukaan vuokralainen ei myöskään liene saanut lupaa tällaiseen. Aita ruukintietä vasten BT 7 ja BT14 vieressä on ruma. On sääli, että disponenttivilla ja sen parkkialue saa näyttää miltä tahansa.

Ympäristön varustetaso:
Tievalaistus täysin tuntematon. Kunnollinen valaistus valaisinpylväineen, jotka sopivat miljööseen (Fiskarsin vastaava alue on "valaiseva"
esimerkki" vaikka erityissuunnitellut valaisinpylväät ovat rumia). Nykyiset valaisinpisteet ovat aivan liian harvassa ja eivätkä sovellu arvokkaaseen ruukkimiljööseen. Nykyisin muodissa oleva joidenkin harkittujen rakennusten tai konstruktioiden valaisemista voitaisiin lisätä.

Katunimet ja talonnumerot puuttuvat tai ovat epätaydellisiä. Talonumerointi mielellään vanhaan tyyliin.
Yrittäjätiedot tauluihin ruukinportille ja BT 20:een

Eikö pitäisi tehdä direktiivi siitä, kuinka yrittäjät markkinoivat itseään.
Onko jokaiselle sallittua ripustella yrityskylttejään alueen eri sisäänkäynteihin? Sanotaanko tällaisesta jotain kunnan järjestyssäännössä?
Esim. Kesoilin vierellä olevassa tietolpassa on joukko yritysnimiä, mutta
itse tiennimi puuttuu. BM 11 viereiseen tolppaan on tullut lukuisia li-

säkylttejä. Billnäsin kukan mainos/vanerilevyt melkein keskellä tietä
ovat vaarallisia liikenteelle ja ihmisille ja vaikeuttavat pihanhoitoa suurten ajoneuvojen sisäänajon kohdalla.
Kehittämistavoitteena alueen elävyyden lisääminen; käyttösuunnitelma sallii monia
rinnakkaisia, toisiaan tukevia toimintoja
Tämä tuntuisi elävältä vaihtoehdolta. Perinteitä taytyy vaalia. Billnäsissä
on aina tehty käsin laadukasta, jatkukoon se. Yhteistyö ei pahasta imago! Ei pelkästään toimistoja, mutta niitäkin käden työn rinnalla.
Tehkää yläsnikkarin 1. kerroksesta 'käsityölaiskylä' (mahdollisine aukioloaikoineen) pienyrittäjille, jotka lähinnä tekevät ruukkiesineitä.
Tämä täydennyksenä Fiskarsin alueelle, joka on painottunut taidetuotteisiin.Toisesta kerroksesta kevein siirrettävin väliseinin konttoritilaa,
jossa erilaiset pikkukonttorit/yrittäjät voisivat toimia. Sosiaalitilat voisivat ehkä olla yhteiset koko talon yrittäjille.
Toivon, että BM 10 varustetaan tulevaisuudessa toimintatilaksi, eikä
käytetä varastotiloina. B 4 on oleellinen osa ruukkia.
Tulevaisuusvisionne - millaisen ympäristön osana haluatte
toimia
Enemmän historiallisten arvojen esiintuomista. Ei uusia rumia teollisuushalleja ja asfalttipihoja. Kun joku alue on kaunis, sinne tulee ihmisiä.
(Ehkä lisää kukkia, puita ja pensaita ihmisten iloksi.) Ei melua tai liikaa liikennetta aiheuttavia toimintoja.
Toimivan ja ihmisläheisen asumis- ja työympäristön luominen.
Ei liian tärkättyä ja suunniteltua vaan luontevasti vanhaa perinnettä
kunnioittaen.Toimiva muurahaispesä toimistoineen, käsintekijöineen,
kahviloineen ja muine ammatinharjoittajineen.
Toimivan yhteistyökykyisen käsityöläisverkoston syntyminen myös
Billnäsiin.
Jos ensimmäinen vaikutelma, jonka kävijät ja yrittäjät saavat tullessaan
Billnäsiin on positiivinen , on paljon voitettu. Jos aluetta voidaan kehittää vetovoimaisemmaksi myös billnäsläisten silmissä, syntyy myös
ilmaista positiivista mainontaa ystäville ja tutuille.Viihtyisä ruukkialue
on helppo pitää siistinä, ihmiset elävät ja käyttäytyvät useimmiten sen
mukaan, miltä ympäristö näyttää.Yllämainitun pyrkimyksenä on luoda ruukista positiivinen vaikutelma paikallisväestölle, turisteille ja kävijöille niin että he tulevat sinne yhä uudelleen.

Ajatuksia asukkaiden aktivoimisesta Billnäsin ruukkialueen
kehittämistyössä
Kuntalaisten tuki on tärkeää kunnan toteuttamien hankkeiden menestykselle.
Kuntalaisilla on usein sellaista merkityksellistä tietoa ja osaamista, joka jää hyödyntämättä,
koska sitä ei osata kaivaa esiin tai koska tämän pääoman haltijat eivät itse tiedosta omaavansa
tärkeää tietoa. Kuntalaiset muodostavat myös laajan kontaktiverkoston, jonka vaikutusalue
ulottuu kauas kunnanrajojen ulkopuolelle. Heidän sukulaisissaan ja tuttavissaan voi olla
monenlaisten tahojen edustajia, joiden kiinnostus ja suopeus olisi merkityksellistä Billnäsin
kehittämiselle. Heidän vaikutuspiiriinsä saattaa kuulua myös tahoja, jotka voitaisiin houkutella
siirtämään toimintaansa ruukille.
Kuntalaisten muodostama vaikutusverkosto voi toimia tehokkaana mainoskanavana ja viestinviejänä, jos se saadaan aktivoitumaan. Tällainen ilmainen, henkilökontakteihin perustuva
tiedonlevitys on usein tehokkaampaa kuin kaupallinen mainonta, joka onnistuakseen vaatii
erittäin suurta ammattitaitoa ja huomattavaa rahoituspanosta. Kansalaispohjaisen tiedonvälityksen onnistuminen edellyttää ennen kaikkea kuntalaisten aktiivista kytkemistä mukaan
suunnitteluprosessiin.
Tiedonlevityksen lisäksi kuntalaiset voivat olla tärkeitä vaikuttajia perimätiedon välittäjinä,
tarpeiden tunnistajina ja visioiden kehittäjinä. Näitä kaikkia osa-alueita kannattaisi pyrkiä
aktiivisesti hyödyntämään Billnäs-projektissa.
Kuntalaisten haastattelut keskittyvät usein aktiivisiin toimijoihin. Mutta myös muilla voi olla
relevanttia materiaalia tai tietoja, joista on hyötyä prosessille. Tämän esille saamiseksi on
tarkoitus kehittää Billnäs-projektiin liittyvä lehdistökampanja, jonka avulla pidetään vireillä
jatkuvaa mielenkiintoa hanketta kohtaan. Historiaan liittyvin osin hanke toteutettaan yhteistyössä Bjarne Åstenin kanssa. Ajatuksena on synnyttää säännöllisin välein lehtijuttuja, joissa
esitellään riittävän konkreettisia ja pienimittakaavaisia aiheita, jotta ihmiset voisivat tarttua
niihin.
Ensimmäiseksi aiheeksi on valittu ruukkialueen kulkuväylät. Yleisöltä pyydetään valokuvia,
joissa näkyisi ruukin vanhan kapearaiteisen kuljetusjärjestelmän vaunuja ja rataosuuksia sekä
kuvia Ruukintien mukulakivipäällysteestä. Seuraavaksi pyydetään kuvia ja muuta tietoa
pihamaista ja puutarhoista ennen 60-lukua. Myöhemmin keskitytään mm. vesimaisemaan ja
siihen liittyviin yksityiskohtiin (laiturit, sillat, rakennukset) sekä ruukkialueen maatalous- ja
luonnonmaisemiin tyypilline kasveineen. Aiheita kehitellään työn etenemisen mukaan.
Lehtijuttu olisi hyvä saada julkaistuksi mahdollisimman pian (esim joulukuussa), sillä työn
aikataulu on melko tiukka ja ihmiset usein suhteellisen hitaita heräämään.
Kouluissa voitaisiin järjestetää ideakilpailu esim. nimikkeellä "Minun ruukkini". Tämä edistäisi
tehokkaasti yhteisön sisällä tapahtuvaa keskustelua, mutta edellyttäisi melko kehittynyttä taustaaineistoa sekä suunnittelutyöryhmän jalkautumista oppilaitoksiin esittelemään hanketta. Joka
tapauksessa on ehdottoman tärkeää, että kuntalaiset kokevat voivansa osallistua prosessiin
muutenkin kuin muutamien yleisötilaisuuksien kautta. Tätä näkökulmaa tulisi vielä pohtia
tarkemmin. Ehkä olisi syytä perustaa jonkinlainen idealaatikko/sähköpostiosoite, jonne kuntalaiset voivat milloin tahansa jättää ruukkialueen kehittämiseen liittyviä mielipiteitä.
Valpola/Mikkola 25.11.2000

Billnäs -projektityötyhmälle

Olemme hahmotelleet asialistaa Billnäs-projektiryhmän työkokoukselle. Jotta tapaamisesta
tulisi antoisa ja hyödyllinen, kokouksessa käsiteltäviä asioita olisi hyvä valmistella jo etukäteen.
Siksi esitämmekin toivomuksen, että te (työryhmän jäsenet ja muut mielestänne keskeiset
toimijat ja näkijät) pyrkisitte alustavasti kartoittamaan ruukin kehittämiseen liittyviä mahdollisuuksia ja visioita sekä tekemään niistä lyhyen muistilistan tulevaa kokousta varten. Tässä
vaiheessa mukaan kannattaa mahduttaa epärealistiseltakin tuntuvat ideat. Työn helpottamiseksi olemme kirjanneet ylös joukon kysymyksiä, jotka toivomme teidän ottavan perusteelliseen
ja ennakkoluulottomaan pohdinnan kohteeksi.
I

Mitä sellaisia toimintoja kunnalla on Billnäsissä tai muissa taajamissa, jotka voitaisiin
mahdollisesti siirtää Billnäsin ruukille (koulupalvelut, kirjastopalvelut, virastopalvelut,
kokoontumistilat, liikuntatilat jne.)
a)
koska ne sopisivat sinne ja tukisivat ruukin elävöittämistä
b)
koska ne nyt toimivat puutteellisissa tai epäsopivissa tiloissa
c)
koska niistä maksetaan vuokraa jollekin ulkopuoliselle
d)
koska ne toimivat rakennuksessa tai tilassa, joka olisi helppoa/mahdollista
myydä muuhun käyttöön
koska niiden kehittämiseen voi saada ulkopuolista rahoitusta

e)

Millaiseen elinkeinorakenteeseen kunnassa pyritään ja millaisia työpaikkoja olisi
mahdollista houkutella juuri Billnäsiin (teollisuus, koulutus, kulttuuri, turismi)
a)
koska siellä on luontaiset edellytykset johonkin tiettyyn toimintaan
b)
koska alueen halutaan välttyvän liian suurilta muutoksilta
c)
koska kunnassa on tarjolla sopivaa työvoimaa

II

Mitä toimintoja kunnasta/Billnäsistä puuttuu (kirjasto, uimahalli, retkeilymaja jne)
a)
joiden kehittäminen on tarpeen lähitulevaisuudessa
b)
joiden kehittämiseen on mahdollisuus saada valtion avustusta tai avustusta
muista lähteistä
joiden syntyminen toisi kuntaan/Billnäsiin uutta elinvoimaisuutta ja parantaisi
sen näkyvyyttä
III

Mitä muita kysymyksiä kunnan ja konsulttien tulisi tehdä itselleen ja muille tässä
vaiheessa.

c)

V

Ajatuksena on yrittää ikäänkuin uusin silmin tarkoin kartoittaa ne kunnan sisäiset tekijät, jotka
voisivat antaa avaimia Billnäsin ruukin uudiskäytön kehittämiseen. Eri näkökulmien ennakkoluuloton yhdistäminen saattaa tuoda esiin uusia potentiaaleja. Esim. jonkin toiminnan tarve ja
mahdollisuudet ulkopuoliseen rahoitukseen voivat osoittautua toisiaan tukeviksi tekijöiksi.
Tietysti kaikkein ideaalisinta olisi löytää runsaasti vastauksia kysymykseen I d, jolloin vanhojen
kunnan hallussa olevien tilojen myynnillä voitaisiin rahoittaa uudistilojen kunnostusta ruukkimiljööseen.

Myös nykyiset vuokralaiset ja asukkaat tulisi aktivoida miettimään Billnäsin kehittämistä. Hei
muodostavat yhdessä laajan verkoston, jonka vaikutuspiiristä voi löytyä uusia toimijoita
ruukkialueelle. Asukkaisiin voidaan ottaa yhteyttä yhdistysten ja lehtijuttujen kautta. (liite 1),
vuokralaisille taas on ajateltu tehtäväksi erillinen kysely (liite 2), johon liittyy myös keskustelutilaisuus ja mahdollisuus henkilökohtaiseen yhteydenottoon.

Helsingissä ja Karkkilassa 25.11.2000
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LIITE 6
TYÖN AIKANA SYNTYNEET LAUSUNNOT YM. ASIAKIRJAT
Muistio/MM. 15.3.2001

Joessa voisi olla uimarantoja, uimaloita (rakennus joen päällä), avantouintimahdollisuus, sauna. Jokirannassa olevan vanhan saunan voisi
taas ottaa käyttöön.

Matkailussa voitaisiin keskittyä eko- ja kulttuuriturismiin, pyöräilyturismiin, kanoottimatkailijoihin.

MA-ARKKITEHDIT
BILLNÄSIN RUUKIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Billnäsiin sopisi työläismuseo, jossa näkyisi työläisen koko arki asumisesta, viljelystä, pyykkipaikoista järjestöelämään ja työntekoon asti.
Erityisesti työläisnaisen arki olisi saatava esille. Museon perustamiseen on erittäin hyvät mahdollisuudet, sillä Billnäsissä on yhä jäljellä
1700-luvun työväenasuintaloja. Pala koko ruukista pitäisi museoida. Ennen museon perustamista tarvittaisiin jokin varasto, johon voisi
kerätä jo olemassa olevaa vanhaa tavaraa.

Ison pajan käyttö on ongelmallista. Nykyisin siellä on vain muutama tilaisuus vuosittain. Paikan keskittämistä festivaalikäyttöön on myös
harkittava, koska ympäröivä asutus joutuu kärsimään metelistä. Pienyrittäjyys, asuminen ja isot festivaalit eivät sovi kovin hyvin yhteen.

Fiskarsiin pystytetyille puunäyttelyille tarvittaisiin pysyvä näyttelytila.

Ruukin alueella voisi olla pienimuotoista teollisuutta, messuja, toimistoja, käsityöläisiä, kulttuuritoimintaa. Monipuolisuus on tärkeää.
Pysyvä messutoimintakin olisi mahdollista (Länsi-Uudenmaan messukeskus, joka voisi olla käytössä myös talvella), sillä vain valaistus ja WC:t
puuttuvat. Tilojen monipuolisuus tekee alueesta houkuttelevan.

Miniseminaari
Aika: 9.3.2001
Paikka: Pohjan kunnantalo
Läsnä:
Gretel Johansson
Lasse Lindholm
Marja Tikkanen
Ulla Lundberg
Rauno Hellman
Peter Björklöf
Vesa Kiljo
Rauli Ailus
Liisa Koskela
Tiina Valpola
Marja Mikkola

Ruukin alueella tarvittaisiin eri tyyppisiä majoittumismahdollisuuksia retkeilymajasta ja oppilasasuntolasta hotelliin. Eräs mahdollisuus olisi
sijoittaa majoitustiloja uudisrakennuksiin hävinneiden rakennusten paikalle esim lapiotehtaan taakse. Myös uudisrakentaminen voi tulla
kyseeseen, koska alueelta on revitty niin paljon. Vanhoihin rakennuksiin on vaikea sijoittaa asuntolaa. Retkeilymaja ja oppilasasuntola
voisivat olla vuorokäytössä (kesä/talvi). Mm. taimitarhalla ja seurojentalolla olevalla pitopalvelulla on kysyntää majoitustiloista. Billnäsin
sijainti on majoituksen kannalta etu, sillä Karjaalla on pulaa majoitustiloista. Pohjan kunnassa on ”korpihotelleja”, mutta turistireiteiltä tiloja
puuttuu.

Kunnalla ei ole resursseja huolehtia koko rakennuskannasta. Olisiko osa syytä panna myyntiin?

Yleistä
Tapaamisen alussa käytiin lyhyesti läpi Billnäsin maiseman historiaa sekä työryhmätyöskentelyn pohjaksi laadittuja kysymyksiä ja niihin
liittyviä kehittämismahdollisuuksia.

Seuraava palaveri:

Marja Mikkola
MA-arkkitehdit
Jääkärinkatu 8
00150 Helsinki
p. 09-669 155
f. 09-669 325
ma.arkkitehdit@dlc.fi

muistion laati

30.3. klo 13.00 Billnäsissä Pohjan Ruukkiteollisuus Oy:n toimitiloissa. Mukaan kutsutaan myös työryhmän varajäsenet.

Vanhoja valokuvia on saatu runsaasti sekä Fiskarsin konttorin arkistosta että pari oikein hyvää, Ruukintien aikaisempaa asua esittävää
kuvaa Rauno Hellmanilta.
Työryhmätyöskentelyn ensimmäisessä osassa käytiin läpi vanhojen valokuvien suurennettuja tulosteita. Niissä näkyy mm. tiejärjestelyjä,
valaisintyyppejä, tienviittoja, liittymien aikaisempia muotoja, tien korkoja, kasvillisuutta, sen kuntoa ja ikää ym. Ryhmän jäsenet merkitsivät
kuviin eri tyyppisiä asioita suunnitelmiin liittyvistä toiveista hävinneisiin rakenteisiin.
Ryhmätyö
Lounaan jälkeen jakaannuttiin työryhmiin, jotka kävivät läpi lähetetyn kysymyslistan aiheita.
Eri ryhmissä tuli eri kysymyskokonaisuuksista esiin seuraavaa:
Ruukkiin siirrettäviä toimintoja voisivat olla päiväkoti ja terveyskeskuksen sivutoimipiste. Ne toimivat Stenåkersissa osin puutteellisissa
tiloissa, joista maksetaan vuokraa ulkopuoliselle. Ryhmäperhepäivähoidolla on liian pienet tilat, joita on vaikea laajentaa. Mikäli ympärille
rakennetaan lisää asuntoja, päivähoidon tarve lisääntyy. Uudet tilat voitaisiin sijoittaa ruukkiin.
Ruukkialueelta puuttuu elintarvikekauppa. Ainakin R-kioski tai vastaava elintarvikekioski tarvittaisiin.
Poliittisen kulman vieressä vaunuvajan ja paloaseman välissä on Billnäsin vanha tori, jossa on pidetty perinnepäivää ”Röd limonad och
örfilar”. Tapaamiset ovat viime vuosina harventuneet.
Ruotsinkielisen koulun siirto ruukkialueelle, samoin päivähoidon ja nuorisotoiminnan kehittäminen ruukissa. Koulun siirto 100 vuotta
kouluna olleesta rakennuksesta ei tosin ole kulttuurihistorian kannalta hyvä.
Ruukin alueella voitaisiin kehittää yhteistyötä Karjaan kaupungin kanssa sekä seudullisesti laajemminkin, esim kulttuurin alueella.
Talikkotehdas sopisi hyvin tapahtumien paikaksi, Billnäs-Forumiksi. Se voisi olla konsertti-, teatteri- ja harjoitustila, joka olisi esim.
folkhögskolanin, taidekoulun ja musiikkiopiston käytössä. Niiden kehittämiseen voitaisiin saada tukea valtiolta ja EU:lta. Toiminnat
parantaisivat kunnan palveluja ja toisivat työpaikkoja.
Koko ruukkialueelle tulisi saada aikaan EU:n tai kotimaisin varoin hanke, jonka puitteissa mm. Maalausverstasta, Forumia ja Ylänikkaria
vietäisiin eteenpäin. Toimintoja voisivat lisäksi olla esim. näyttelyt, liikunta, teatteri (Tryckeriteatern) lasten kuvataidekoulu, Billnäsin
huonekalujen uudistuotanto, musiikin harjoittelutilat, erilaisten järjestäjien toimitilat, kulttuuritalo nuorille ja vanhoille
Yrkeskolanin ja yrkeshögskolanin välille tarvitaan yhteistyötä, joka keskittyy alueella olevien teollisuuslaitosten tarpeisiin. Paikaksi sopisi
Billnäs. Koulutuksella ja teollisuuden tarpeilla olisi selkeät ja kiinteät yhteydet, kun ne sijaitsisivat lähellä toisiaan.
Joen varteen tarvitaan kanoottien rantautumispaikka sekä padon ylä- että alapuolelle ja taimitarhan kohdalle.
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Museovirasto
Rakennushistorian osasto
Kulttuuritalo
Sturenkatu 4
PL 169
00511 Helsinki
LAUSUNTOPYYNTÖ
AIHE: BILLNÄSIN RUUKIN HISTORIALLISET TIET
Taustaa
Billnäsin ruukin yleissuunnittelun yhteydessä vanhasta tiestöstä on tullut esiin mm. seuraavaa:
Billnäsissä tiestön tasaus on vuosien varrella jatkuvasti noussut. Viimeisin tällainen tienrakennusprojekti tehtiin 1980-luvulla, jolloin etenkin
joen pohjoispuolella oleva tielinja korotettiin niin ylös, että sen aiheuttamat ongelmat tien varren vanhalle rakennuskannalle lisääntyivät.
Billnäsin vanha siltä korvattiin uudella isolla sillalla 1970-luvulla.
Tiestön tasausta pitäisi laskea, koska nykyisellään se aiheuttaa vahinkoja viereisille rakennuksille. Tasaus on noussut tien kaikilla osuuksilla
(sekä joen pojoispuolella oleva Suuren rantatien linja että joen eteläpuolella oleva Ruukinkatu).
Osa tiestöstä on yleistä tietä, osa kunnan hallinnassa olevia katuja. Yleinen tie jatkuu ohikulkutiestä Billnäsin kartanon ohi, tekee U.n
muotoisen lenkin jatkuen sillan yli länteen Pohjanpitäjänlahden itärannalle. Loppuosa tiestöstä on kunnan omistamaa.
Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaavoitetulla alueella olevat yleiset tiet tulevat siirtymään 10 vuoden siirtymäkauden
aikana kunnan hallintaan, joten Billnäsissäkin tiestöä siirtyy kunnalle. Suuri Rantatie on ollut yleinen tie jo 1700-luvulta lähtien, ja tien tasaus
on noussut tiepiirin hallinnan aikana. Siksi tiepiirin on tarkoitus myös korjata tie ennen kuin se luovutetaan kunnalle.
Kunnan hallinnassa olevien teiden korjaukseen ei ole rahoitusta tiedossa. Esillä on ollut ajatuksia laajemman korjaushankkeen
kehittämisestä, joka voisi hakea ulkopuolista rahoitusta.
Ruukinkatu on ollut mukulakivetty ja sen toisella reunalla on ollut reunakivillä korotettu ja puurivillä erotettu jalkakäytävä. Vanhaa tilannetta
esittäviä hyviä valokuvia on löytynyt. Kivet ovat yhä nykyisten rakennekerrosten alla, sillä niitä on tullut esiin vuosien varrella tehtyjen
korjausten yhteydessä.
Esillä on ollut myös ajatus museotien perustamisesta Billnäsiin. Mahdollisina kohteina ovat nousseet esiin Suuren Rantatien osuus tai jopa
tieverkosto, Snappertunaan haarautuva Forsbyntien linja sekä itse Ruukinkatu, mahdollisesti Karjaan rautatieasemalle jatkuvine linjoineen.
Tiemuseon museotiestatuksen saaminen ei kuitenkaan ole varmaa. Tien hallinnoinnin siirtyminen kunnalle, jo olemassa olevat Rantatien
osuudet ym. vaikuttavat päätökseen.
Tien tekninen korjaaminen on kuitenkin tarpeen, jotta rakennukset voidaan pelastaa.
Toivomme Museovirastolta lausuntoa Billnäsin historiallisen tiestön arvosta ja edellä mainituista kehittämismahdollisuuksista.

BILLNÄSIN RUUKKITYÖRYHMÄ

GRETEL JOHANSSON

Liitteet: Kopioita vanhoista valokuvista ja nykytilanteesta

VIITE / REFERENS

Pohjan Billnäsin ruukin historialliset tiet

Lähetteenne 4.6.2001

Pohjan kunta
Vanha Turuntie 75
10420 Pohjankuru

ASIA / ÄRENDE

Billnäsin ruukinalue sisältyy Museoviraston ja ympäristöministeriön vuoden 1993 selvitykseen “Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt”. Selvityksen
alueita ja kohteita koskevat valtioneuvoston 30.11.2001 periaatepäätöksessä annetut valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet. Niiden mukaan on varmistettava, että näiden kohteiden kulttuuriarvot säilyvät
ja että käyttö soveltuu kohteiden historialliseen kehitykseen.

Joen pohjoisrannan tie on osa Turun ja Viipurin yhdistänyttä, keskiajalle periytyvää Suurta rantatietä. Tie
jatkuu Maasillan siltapaikalle, jossa ruukin masuuni sijaitsi 1600-luvulla. Hyvin säilynyt linjaus yhdessä
valtakunnallisen merkittävän ruukinalueen kanssa asettaa tiestön ylläpidolle ja kehittämiselle erityisiä
vaatimuksia. Varottavan esimerkin tarjoaa joen ylittäneen puusillan korvaaminen ylimitoitetulla, maisemaan sopimattomalla betonisillalla 1970-luvulla.

Tienpinnan tason laskeminen on tiestön kunnostuksen tärkein lähiajan toimenpide. Sillä on huomattava
myönteinen vaikutus ympäristön kokonaisilmeeseen. Nykyinen taso vaarantaa useiden rakennusten
säilymisen ja edistää niiden vaurioitumista. Tienpinnan alentaminen edistäisi useiden rakennusten
monipuolisempaa käyttöä mahdollistamalla alkuperäisten oviaukkojen avaamisen ruukinkadulle. Toimenpiteeseen tulee liittää kulttuurikasvillisuuden säilyttäminen

Standardityyppinen kestopäällyste ei ole omiaan korostamaan tiestön merkitystä osana kulttuuriympäristöä. Puutteelliset kevyen liikenteen ratkaisut ja pysäköinnin suunnittelemattomuus vähentävät liikenneturvallisuutta ja vaikeuttavat ruukinalueen käyttöä matkailukohteena. Museovirasto puoltaakin päällysratkaisuja, jotka nykyistä paremmin korostavat vanhan tiestön merkitystä kulttuurimaisemassa sekä
eriyttävät ajoneuvo- ja jalankulkuliikennettä. Lausuntopyynnössä mainitut mukulakiveykset liittyvät
ruukin yhteen historialliseen vaiheeseen, joten niiden hyödyntäminen on toki mahdollista. Museovirasto
ei kuitenkaan sulje pois muitakaan päällysteratkaisuja tai päällysteyhdistelmiä (esim. sirotepinnat,
makadami).

Ruukinalueen yleissuunnitelman pidemmän aikavälin tavoitteeksi sopii myös läpikulkuliikenteen katkaiseminen pohjoiselta ruukinkadulta.

Mikko Härö

Päällysteratkaisut ja kevyen liikenteen ratkaisumallit tulee suunnitella yhdessä museoviranomaisten,
ensi sijassa alueen maakuntamuseon eli Tammisaaren museon kanssa.

Yli-intendentti

Helinä Koskinen
Uudenmaan ympäristökeskus
Uudenmaan liitto
Tammisaaren museo

Tutkija
Tiedoksi

MHä/SRi
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LIITE 7
KASVILLISUUSLUETTELO
* -merkityt tunnistettu Billnäsin vanhoista valokuvista

Billnäsissä perinteisesti käytettyjä puita
(kujannepuut)
* Acer platanoides, vaahtera
* Fraxinus excelsior, saarni
* Quercus robur, tammi
* Ulmus glabra, jalava
Billnäsissä perinteisesti käytettyjä pensaita
* Caragana arborescens, siperianhernepensas
* Crataegus grayana, aitaorapihlaja (Billnäsissä myöhempi tulokas)
* Syringa vulgaris, syreeni
Perinteisesti käytettyjä perennoja
Aconitum x cammarum, tarhaukonhattu, trädgårdsstormhatt
Aconitum x cammarum ‘Bicolor’, kirjoukonhattu, “duvan för
vagnen”
Aquilegia vulgaris, akileija, akleja
Aquilegia x cultorum, jaloakileija, pastellakleja
Aruncus sylvestris, töyhtöangervo, plymspirea
Aster amellus, elokuunasteri, brittsommaraster
Bellis perennis, kaunokainen, bellis, tusensköna
Campanula latifolia, ukonkello, hässleklocka
* Campanula latifolia ‘Alba’, ukonkello, valk., hässleklocka vit
Campanula rapunculoides, vuohenkello, knölklocka
Calystegia sepium, valkokarhunköynnös, snårvinda
Cerastium sp. härkit, arv
Convallaria majalis, kielo, liljekonvalje
Delphinium x cultorum, jaloritarinkannus, praktriddarsporre
Dianthus barbatus, harjaneilikka, borstnejlika
Dicentra spectabilis, särkynyt sydän, löjtnantshjärta
* Digitalis purpurea, rohtosormustinkukka, fingerborgsblomma
Doronicum orientalis, kevätvuohenjuuri, gemsrot
Euphorbia cyparissias, tarhatyräkki, vårtörel
Geranium sanguineum, verikurjenpolvi, blodnäva
Hemerocallis fulva, rusopäivänlilja, brunröd daglilja
Humulus lupulus, humala, humle
Hosta sp. kuunliljat, funkia
Hepatica triloba, sinivuokko, blåsippa
* Lavatera thuringiaca, harmaamalvikki, gråmalva
Levisticum officinale, liperi, libbsticka
* Lilium bulbiferum, ruskolilja, brandlilja
Lilium martagon, varjolilja, krollilja
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Lilium tigrinum, tiikerililja, tigerlilja
Lupinus polyphyllus, komealupiini, blomsterlupin
Lychnis chalcedonica, palavarakkaus, brinnande kärlek
* Malva sp. malvat, malva
Melampyrum nemorosum, lehtomaitikka, svenska flaggan
Myosotis scorpioides, luhtalemmikki, förgätmigej
Myosotis sylvatica, puistolemmikki, trädgårdsförgätmigej
Myrrhis odorata, saksankirveli, spansk körvel
Omphalodes verna, kevätkaihonkukka, ormöga
Paeonia officinalis, tarhapioni, bondpion
Paeonia x lactiflora-hybr. jalopioni, luktpion
Papaver orientale, idänunikko, jättevalmo
Petasites sp. ruttojuuret, pestrot
Polemonium caeruleum, lehtosinilatva, vanligt blågull
Polygonatum multiflorum, lehtokielo, storrams
Primula veris, kevätesikko, gullviva
Phlox paniculata, syysleimu., höstflox
Reynoutria (Polygonum), jättitatar, slide
Rudbeckia laciniata, syyspäivänhattu, höstrudbeckia
Saponaria officinalis, rohtosuopayrtti, såpnejlika
Satureja vulgaris, käenminttu
Sedum sp. maksaruohot, fetknopp
Solidago sp. piiskut, gullris
Solidago hybr., tarhapiisku, höstgullris
Stellaria holostea, kevättähtimö, lund-stjärnblomma
Thymus serpyllum, kangasajuruoho, backtimjan
Trollius europaeus, kullero, smörboll
Verbascum hybr., tarhatulikukka, trädgårdskungsljus
Veronica longifolia, rantatädyke, strandveronica
Viola tricolor, tarhaorvokki, pensé
Viola odorata, tuoksuorvokki, luktviol

Saniaiset:
Athyrium filix-femina, hiirenporras, majbräken
Dryopteris cartusiana, metsänalvejuuri, skogsbräken
Dryopteris filix-mas, kivikkoalvejuuri, träjon
Polypodium vulgare, kallioimarre, stensöta
Matteuccia struthiopteris, kotkansiipi, foderbräken

Useat maustekasvit ovat samalla koristeellisia. Koristekasveiksi
sopivat on merkitty •:lla

• Levisticum officinale, rohtoliperi
• Inula helenium, iso hirvenjuuri
• Artemisia abrotanum, aaprotti
Satureja hortensis, tarhakynteli
• Thymus vulgaris, ajuruoho l. timjami
• Mentha sp. , minttu
• Hyssopus officinalis, iisoppi
Acorus calamus, rohtokalmojuuri
• Artemisia absinthium, koiruoho l. mali
Geum urbanum, kyläkellukka
• Lavandula angustifolia, laventeli
Ruta graveolens, ruutakasvi
Anthriscus cerefolium, ryytikirveli
• Myrrhis odorata, saksankirveli
Armoracia rusticana, piparjuuri
• Symphytum officinale, raunioyrtti
• Cichorium intybus, sikuri

LIITE 8

(Pohjan Ruukkiteollisuus Oy): Europa Nostra Competition. Fiskars, Billnäs.
1988.
18+7 siv. Moniste.

Pohjan ruukkiteollisuus Oy:Aarne Heporaudan inventointi, inventoinnit 1986-1987.

B. Malmbergin kuvakokoelmat

P. Björklöfin kuvakokoelmat

Muut lähteet ja arkistot:

TYÖSSÄ KÄYTETYT LÄHTEET

Kirjallisuutta:

Soininvaara, Mikko: Billnäsin talikkotehdas. Kulttuurin monitoimisali vanhaan tehtaaseen.
2.4. 1996
53 siv.+12 liiteplanssia.
Diplomityö, TKK, arkkitehtiosasto.

T. Malmin kuvakokoelmat

Björkman, Sten; Heporauta, Arne:Vasarasepäntie - Billnäsin pohjoinen ruukinkatu.
Moniste.
Carlsson, C.E: Fiskars 350. Helsinki1999
245 siv. ISBN 951-1-16325-6.
Forsberg, Anna: Billnäs 300 år.
1942, moniste 47 sivua, lahjoitettu till Billnäs ungdomsförening.

Åsten, Bjarne: kirjoitukset sekä lehtileike- ja valokuvakokoelmat

R. Tikkasen kuvakokoelmat

Tammisaaren museon arkisto

O. Söderholmin kuvakokoelmat

Pohjan Ruukkiteollisuus Oy:n kartta- ja kuvakokoelmat

Pohjan kunnan kartta- ja kuvakokoelmat

Museoviraston historian osaston kuva-arkisto

Maanmittauslaitoksen ilmakuvakeskuksen arkisto

Fiskars-yhtiön kuva-arkisto

C.J.Ahlbladin kuvakokoelmat

Alanen, Timo; Kepsu, Saulo: Kuninkaan kartasto Suomesta 1776-1805. Konungens
kartverk från Finland. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Tampere 1989.

Suomen metalliruukit. Museovirasto/Erkki Härö 13.5.1998. Moniste.

S. Oreniuksen kuvakokoelmat

Björkman, Sten; Heporauta, Arne; Tuomi, Timo: Billnäs.Viisi vuosikymmentä teollisuus- ja yhteisöhistoriaa.
Karjaa 1991
116 siv. ISBN 952-90-3505-5.

(Toimituskunta). Suomen puutarhoja - Trädgårdar i Finland. Villa Billnäs trädgård.
(siv. 36-37).
Helsinki 1949.

Sota-arkisto (Senaatin kartta)

Österberg, Kurre; Westerholm, Kurt (toim): Pohja kuvina. Pojobilder.
Tammisaari 1988.
112 siv. ISBN 951-99938-6-x.
Karjaan-Pohjan Säästöpankki 1903-1988. Kuvateos.

Uudenmaan liitto: Uudenmaan liiton alueen ruukit. Helsinki 1996, 40 sivua ja liitteet.

Turunen, Mirja (toim., tekstit Erkki Härö ja Mirja Turunen): Ruukkien retki. Historic Ironworks of Finland.
Tampere 1998.
168 siv. ISBN 951-838-131-1.
Museovirasto, Suomen Matkailuliitto.

Helsing, Alf-Erik: Berättelser från Billnäs.
Tammisaari 1986
188 siv. ISBN 951-99761-2-4.
Billnäs Svenska Arbetarförening.
(Söderström & Co. Förlagsaktiebolag): Herrgårdar i Finland.
Hki 1927-30
Meinander, K.K.: Billnäs (siv. 316-326).
Jutikkala, E; Nikander, G: Suomen kartanot ja suurtilat. Osa I. (siv. 120-122).
Hki 1939.

Aikaisempia suunnitelmia :

Kiinteistö OY Pohjan ruukkiteollisuus, rakennusinventointi, Billnäsin ja Fiskarsin
ruukkialueet, 16.7.1984, Riitta Honkaranta , valokuvat Jari Koivu
Kotipelto, Juha (toim.): Suomen historialliset metalliruukit. Museovirasto, rakennushistorian osasto 1997, 78 sivua ja liitteet.

Oy Pohjan Ruukkiteollisuus Ab. Billnäsin ruukinalueen ympäristönhoitosuunnitelma. Maa ja Vesi Oy. 1989.
Useita toteuttettuja ja toteutumattomiaa rakennuskorjaussuunnitelmia sekä useita
taloudellisia selvityksiä

Pohjan ruukkiteollisuus OY, Pojo Bruksindustri AB
Billnäs, Fiskars. Yleissuunnitelma 1987

Muuttuva ruukkikulttuuri. Bruksmiljö i förvandling. Pohjoismainen kulttuuripoliittinen seminaari. Tammisaari 18-20.5. 1984. Hki 1985.
31 siv.
Härö, Erkki: Suomen ruukkien historiasta ja nykytilasta.
Johansson, Gretel: Pohja-rautaruukkiyhdyskunta murroksessa.
Niemelä, T; Erkkilä, R: Puita ja sieniä. Lahottajasienistä Tuomarinkylän kartanon
puistossa ja muualla Helsingissä. Helsingin kaupungin rakennusvirasto, puisto-osasto.
Helsinki 1988.
Niemelä, T: Käävät Helsingin puissa. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 2001:14/Viherosasto. ISBN 951-718-599-5, ISSN 1238-9579.
(Useita kirjoittajia): Pohjan pitäjän historia. I: Pitäjän geologia, vesistöt ja kasvimaailma, maaeläimistö, esihistoria, pitäjän kirkko, keskiaika ja 1500- luku. II: 1600-luku
ja 1700-luvun ensi vuosikymmenet. III: 1700-luvun jälkimmäiset vuosikymmenet ja
1800-luku.
Porvoo 1964 (I), 1966 (II), 1967 (III).
356+318+384 siv. ISBN 951-96980-0-0. (osan I näköispainos, Salo 1994).
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