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Julkaisuvapaa	  heti	  
	  
	  
	   	  
Riuttalan	  talonpoikaismuseosta	  vuoden	  perinnemaisema	  	  
	  
	  
Maatiainen	  –	  Det	  lantliga	  kulturarvet	  ry	  on	  valinnut	  vuoden	  2015	  perinnemaisemaksi	  
Kuopion	  Karttulassa	  sijaitsevan	  Riuttalan	  talonpoikaismuseon	  ympäristöineen.	  
	  
Valinnan	  perusteena	  ovat	  Riuttalan	  merkittävät	  kulttuurihistorialliset	  ja	  maisema-‐arvot	  	  
sekä	  Riuttalan	  talonpoikaiskulttuurin	  suojelusäätiön	  ja	  talkoolaisten	  pitkäjänteinen	  työ	  
alueen	  arvojen	  säilyttämiseksi	  ja	  palauttamiseksi.	  	  
	  	   	  
Noin	  40	  kilometriä	  Kuopiosta	  länteen	  Riuttalan	  kylässä	  sijaitseva	  museo	  esittelee	  vauraan	  
pohjoissavolaisen	  talonpoikaistilan	  elämää	  1900-‐luvun	  alkupuolella.	  Erityistä	  arvoa	  tuo	  
lähipeltojen,	  rakennusten	  sekä	  pihojen	  alkuperäisyys.	  Riuttalan	  talomuseo	  kuuluu	  
valtakunnallisesti	  merkittäviin	  rakennettuihin	  kulttuuriympäristöihin.	  
	  
Museokokonaisuuden	  sydän	  on	  neliömäinen	  umpipiha,	  jonka	  ympärille	  keskeiset	  
rakennukset	  –	  kaksi	  asuinrakennusta,	  aittakartano	  ja	  navetta	  –	  ryhmittyvät.	  Riuttalaan	  kuuluu	  
kaikkiaan	  21	  pääosin	  alkuperäisellä	  paikallaan	  sekä	  rakentamisaikaisessa	  asussaan	  olevaa	  
asuin-‐	  ja	  talousrakennusta.	  	  Pihapiirin	  vanhimmat	  rakennukset	  ovat	  1800-‐luvun	  puolivälistä.	  
Esillä	  on	  myös	  yli	  1400	  alkuperäisen	  luetteloidun	  esineen	  kokoelma.	  Osa	  perinteistä	  
maisemaa	  ovat	  riukuaitojen	  rajaamat	  laidunalueet,	  kuten	  tuulimyllyn	  ympärillä	  sijaitseva	  
kivinen	  niitty,	  jota	  lampaat	  laiduntavat.	  Pihapiiriä	  ympäröivät	  vuosisatoja	  sitten	  raivatut	  
rinnepellot	  ovat	  edelleen	  viljelykäytössä.	  
	  
Ensimmäinen	  tieto	  Riuttalasta	  on	  vuodelta	  1657,	  jolloin	  talo	  on	  merkitty	  Pietari	  	  
Brahen	  läänityksistä	  laadittuun	  karttaan.	  1700-‐luvulta	  saakka	  Riuttala	  oli	  saman	  suvun	  
omistuksessa.	  	  Riuttalan	  pihapiiri	  ympäristöineen	  valittiin	  edustamaan	  suomalaista	  
maaseutua	  ja	  elämänmuotoa	  Pariisin	  maailmannäyttelyyn	  vuonna	  1900.	  
	  
Riuttalan	  talonpoikaiskulttuurin	  suojelusäätiö	  hankki	  vuonna	  1974	  Riuttalan	  talon	  ja	  14	  
hehtaarin	  määräalan	  omistukseensa	  säilyttääkseen	  kohteen	  pohjoissavolaisen	  
talonpoikaiskulttuurin	  muistomerkkinä.	  Korjaustyöt	  ja	  talon	  palauttaminen	  1900-‐luvun	  alun	  
asuun	  saatiin	  käyntiin	  samana	  vuonna	  ja	  1975	  Riuttala	  voitiin	  avata	  yleisölle.	  Rakennusten	  ja	  
ympäristön	  ylläpito	  ja	  hoito	  on	  jatkunut	  yhtäjaksoisesti	  jo	  neljänkymmenen	  vuoden	  ajan.	  	  
	  
Museo	  jouduttiin	  pitämään	  viime	  vuonna	  suljettuna,	  koska	  säätiö	  on	  talousvaikeuksissa.	  
Valinnallaan	  Maatiainen	  ry	  haluaa	  osoittaa	  tukensa	  Riuttalan	  talonpoikaiskulttuurin	  
suojelusäätiölle	  sen	  hakiessa	  avustusta	  Kuopion	  kaupungilta,	  jotta	  museon	  toiminnan	  
jatkuminen	  sekä	  rakennusten	  säilyminen	  voitaisiin	  turvata.	  	  
	  
Tulevana	  kesänä	  museo	  pidetään	  auki	  normaalisti.	  	  Perinteisiä	  tapahtumia	  ovat	  
Juhannuskirkko,	  Riuttala-‐päivä/Karttulan	  kotiseutujuhla	  sekä	  Rukiinleikkuun	  SM-‐kilpailut.	  
	  



Maatiainen	  ry:n	  kunniakirja	  vuoden	  perinnemaisemasta	  luovutetaan	  Riuttalan	  
talonpoikaiskulttuurin	  suojelusäätiölle	  Riuttala-‐päivänä	  12.	  heinäkuuta	  klo	  12	  alkavassa	  
kotiseutujuhlassa.	  
	  
	  
Maatiainen	  –	  Det	  lantliga	  kulturarvet	  ry	  on	  valtakunnallinen	  yhdistys,	  joka	  pyrkii	  säilyttämään	  
vanhat	  viljely-‐	  ja	  koristekasvit	  sekä	  alkuperäiset	  kotieläinrodut	  eli	  maatiaiskasvit	  ja	  -‐eläimet.	  
Lisäksi	  yhdistys	  vaalii	  perinnemaisemia.	  

	  
	  
Lisätietoja:	  
Leena	  Saario,	  perinnemaisemavastaava,	  Maatiainen	  ry,	  puh.	  041	  5457387	  
www.maatiainen.fi	  
Rauni	  Ahola,	  	  säätiön	  sihteeri,	  Riuttalan	  talonpoikaiskulttuurin	  suojelusäätiö,	  
puh.	  050	  5954183	  
info@riuttala.fi	  
www.riuttala.fi	  
	  
	  
	  

	  
Riuttalan	  talonpoikaismuseo	  esittelee	  vauraan	  pohjoissavolaisen	  maatilan	  elämää	  1900-‐luvun	  
alkupuolella.	  	  Kuva:	  Rauni	  Ahola	  
	  
	  



	  

	  
Maatiaisrotuiset	  suomenlampaat	  ovat	  maisemanhoitotöissä	  Riuttalan	  pihamaalla.	  	  	  
Kuva:	  Rauni	  Ahola	  
	  
	  
	  
	  
	  


