
    

Symbolimerkitykset: 

WC:  Esteetön kohde:  Sisältää kohteita, joissa esteitä: * Koirat sallittu:  

Kasveja myynnissä:  Ostosmahdollisuus:  Ruokaa ja juomaa:  Majoitus:  

Billnäsin ruukki, Billnäs bruk 

 

*  

Sijainti: Raasepori 

Omistaja:  

Billnäsin ruukki siirtyi vuonna 2008 Olli Muuraisen omistukseen. Ruukin tiloissa järjestetään 

yleisötapahtumia, konsertteja ja näyttelyjä. Alueella toimii myös muita yrittäjiä. 

Aukioloajat:  

Opastettuja puutarhakierroksia saatavilla ryhmille sopimuksesta Billnäsin Taimiston kautta. 

Saavutettavuus: 

GPS-koordinaatit: 

N 60:05’426” 
E 023:38’019” 
 
Omalla autolla:  

Billnäsin ruukki sijaitsee Raaseporissa lähellä Karjaata osoitteessa Ruukintie 8, 10330 Billnäs. Etäisyys 
Helsingistä on noin 80 km, Turusta noin 110 km ja Tampereelta noin 220 km. 

Ajo-ohje Helsingistä 

Ajomatka Helsingistä Billnäsiin on noin 80 km. Aja Helsingistä Länsiväylää ja Hangon tietä (tie 51) pitkin aina 
Hanko-Hyvinkää tien risteykseen (tie 25) ja käänny oikealle ja aja seuraavaan risteykseen. Käänny oikealle 
Karjaa / Pohja -kyltin mukaisesti. Aja suoraan noin 400 metriä ja käänny rautatiesillan alituksen jälkeen 
oikealle (viitta Pohja 12 km). Aja tietä eteenpäin noin 2 km aina isoon risteykseen, jossa kyltit Karjaa 2 km ja 
Pohja 9 km. Aja risteyksestä suoraan tien yli Vasarasepäntielle. Jatka tietä suoraan noin 1 km ja käänny 
vasemmalle Ruukintielle.  

Ajo-ohje Turusta Salon kautta 

Ajomatka Turusta Billnäsiin on noin 120 km. Nopeimmin pääsee Salon kautta. Aja Turusta Helsingin 
valtatietä (E18) noin 60 km Forssa-Salo-Tammisaari – tien (tie 52) risteykseen ja käänny oikealle. Seuraa 
tietä Salon läpi kohti Tammisaarta (tie 52). Ajomatka Salosta Billnäsiin on noin 60 km. Käänny Salo-Inkoo-
tielle (tie 186) ja aja tätä kohti Inkoota noin 35 km. Käänny Karjalohjan kohdalla oikealle Pohjaan päin (tie 
104). Aja tämä tie päätyyn (T-risteys). Käänny vasemmalle (tie 111) ja aja tätä noin 5,5 km. Käänny oikealle 
Billnäsin puistotielle ja jatka tätä aina Ruukintielle (käänny oikealle). 



Ajo-ohje Tammisaaresta  

Ajomatka Tammisaaresta Billnäsiin noin 20 km. Aja Tammisaaresta kohti Helsinkiä (tie 25). Käänny Karjaan 
ABC:n kohdalta vasemmalle (tie 111, Läntinen Ohikulkutie). Aja suoraan kahdesta liikenneympyrästä 
(ajomatka noin 3,5 km). Käänny vasemmalle Ruukintielle.  

Pysäköinti 

Alueella on pysäköintialueita, joihin on opastus pääteiltä. Pysäköinti on maksuton.  

Joukkoliikenne: 

Billnäsiin on helppo tulla julkisilla kulkuvälineillä. Helsingistä ja Turusta on tunnin välein suora junayhteys 
Karjaalle, joka sijaitsee noin 2 km päässä Billnäsin ruukista. Ruukin alueelle voi kävellä tai vaihtoehtoisesti 
hyppää taksin kyytiin. Taksimatka Karjaan rautatieasemalta ruukille maksaa noin 12 €. 

Yhteystiedot: 

Billnäsin Taimisto Oy, 
 Arja Aminoff 
Billnäsin Puistotie 18  
10330 Billnäs 
 
Puh.019-230 066 
0400-826 949 
fax 019-23 28 22 
E-mail: 
info (at) billnas-rilax.com 
 
Billnäsin ruukki 
Ruukintie 8 
10330 BILLNÄS 
info@billnas.fi 
Puh. 019-236656 
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Kohdekuvaus: 

Pinjaisten ruukkikylä tunnetaan paremmin nimellä Billnäs, joka kuuluu muiden Pohjan ruukkien kanssa 
Suomen kansallismaisemiin. Billnäsin ruukin perusti Carl Billsten vuonna 1641, saatuaan rautaruukin 
perustamisoikeuden Karjaanjoen koskeen. Ruukkitoiminta koki kuitenkin vastoinkäymisiä ja varsinainen 
kukoistuskausi alkoi vasta isovihan jälkeen ruukin siirtyessä Johan Wilhelm ja Michael Hisingerin 
omistukseen.   
 
Ruukkialueella on kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa runsaasti. Merkittävin on 1600-luvulta 
peräisin oleva Iso paja.  Ruukin alueen yleisilme on peräisin suureksi osaksi Johan Hisingerin ajalta, kuten 
esimerkiksi Vasarasepäntien punamullatut työväenasunnot. Ruukin entiset tuotantorakennukset sijoittuvat 
suurimmaksi osaksi ruukkialuetta halkovan Karjaanjoen eteläpuolelle, kun taas pohjoisrannalle sijoittuvat 
entiset maatalousrakennukset. Näyttävimmän rakennuskokonaisuuden muodostaa isännöitsijän huvila, 
viljamakasiini, vanha talo sekä härkätalli. Pohjoisrannalla sijaitsee Lars Sonckin piirtämä kivirakenteinen 
ruukinkartano Villa Billnäs, joka on rakennettu vuosina 1916–1917. Villa Billnäsin edeltäjänä ollut puinen 
rakennus tuhoutui tulipalossa vuonna 1915. Ruukinkartano liittyy terassin välityksellä Paul Olssonin 
suunnittelemaan muotopuutarhaan.  
 

Johan Hisingerin toimesta alueelle rakennettiin kasvihuoneita, joissa kasvatettiin appelsiinejä ja 
viinirypäleitä. Hisingerin botaniikkaharrastuksesta johtuen alueelle perustettiin 1800-luvulla Suomen 
ensimmäisen puutarhakoulu. Billnäsin ruukin puutarhaviljelyä edustaa Suomen vanhin edelleen toimiva 
taimisto, joka on perustettu 1700-luvulla. Entisen puutarhakoulun rakennuksessa toimii nykyisin 
puutarharavintola, myymälä ja siellä on kokous- ja näyttelytiloja. Alueella vierailtaessa kannattaa tutustua 
myös Ruukin yrttinoidan puutarhaan. Billnäsin ruukilla järjestetään monipuolisia kesätapahtumia. Ruukin 
puutarhatapahtuma järjestetään 28.–29.5.2011, jonka lisäksi kesällä 2011 Billnäsin alueella toteutetaan 
Unelmapihat puutarhanäyttely, johon on haettu mallia Lontoon kuuluisasta Chelsean Flower Showsta. 
Lisätiedot tulevista tapahtumista www.billnäs.fi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.billnäs.fi/


Kuvat: 

 

Billnäsin puutarharavintola. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

Kylänraitti. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

 

 

 



Lähteet ja linkit: 

Harjula, Petteri. Billnäsin historia. http://billnas.fi/pdf/Billnas_historia.pdf  

Billnäsin ruukin kotisivut: 

http://www.billnas.fi/fi/index.html  

Ruukkiturismin kotisivut:  

http://www.billnas-rilax.com/sisalto/etusivu.php  

Probillnäs-seuran sivusto: 

http://www.probillnas.fi/page15.php 

Billnäs Sommar-sivusto [ref. 8/2010): 

http://www.billnassommar.fi/fi/ 
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