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Fleming-suvun 1400-luvulla rakennuttama Kuitian keskiaikainen, harmaakivinen kartanolinna on pidetty hyvässä kunnossa. Kartanokaupassa uusille omistajille tuli kaikkiaan viitisentoista rakennusta, joista suuri osa remontoidaan perin pohjin ja loput puretaan pois.

Ilkka Herlin tavoittelee päästötöntä ja ravinneomavaraista maatilaa

Kuitian kartanon uudet omistajat
satsaavat Saaristomereen
Turun Sanomat, Parainen

    

JONNA LANKINEN
Paraisilla sijaitseva Kuitian kartano on Suomen vanhin kartanolinna. Joulukuussa se vaihtoi
omistajaa, kun Ilkka Herlin
osti sen ja siihen kuuluvat 850
metsä- ja peltohehtaaria kartanon edelliseltä omistajalta Anders af Heurlinilta.
Herlinin ja vaimonsa Saara
Kankaanrinnan mukaan tilaisuuteen oli yksinkertaisesti tartuttava.
– Tämä on harvinaisen hyvä
kokonaisuus maita ja metsiä
Saaristomeren keskeisimmällä
valuma-alueella. Ei näin isoja ja
hyväkuntoisia kokonaisuuksia
ole Suomessa myynnissä kuin
kerran 200 vuodessa.
Alkuviikon pakkaslumi narskuu kenkien alla, kun Herlin ja
Kankaanrinta astelevat kartanon peltojen laidalla tutkimassa suurta, osittain jäässä olevaa
kosteikkoa.

 

 



 
 


– Täällä on kosteikkoja ja
pellotkin ovat kohtuuhyvässä
kunnossa. Niitä on viljelty ammattimaisesti ja meri on otettu
huomioon. Meillä on kuitenkin
kokonainen leegio uusia asioita, joita haluamme täällä kokeilla.
Pariskunta aikoo testata ja

Ilkka Herlin ja Saara Kankaanrinta sanovat, että Kuitian kaltaisen
tilan hankkiminen on elämän kokoinen juttu ja enemmänkin.
toteuttaa Kuitian pelloilla niin
ympäristöystävällistä ruoantuotantoa kuin mahdollista.
– Kartanot ovat perinteisesti
kulkeneet kehityksen kärjessä.
Me haluamme kulkea myös
ympäristöystävällisyyden kärjessä.
– Samalla haluamme kuroa

umpeen kuilua kuluttajien ja
tuottajien välillä, Kankaanrinta
painottaa.

Varakkaan
velvollisuus
Herlin ja Kankaanrinta ovat
omistaneet ison osan elämäs-

tään Itämeren hyvinvoinnille.
He ovat muun muassa perustaneet Itämerisäätiön (BSAG,
Baltic Sea Action Group) ja
hoitavat Tammisaaren maatilaansa kokeellisin menetelmin.
Jo lapsesta saakka Herlin sanoo haaveilleensa energiaomavaraisesta maatilasta. Vuosien
myötä hän on lisännyt haaveisiinsa myös ravinneomavaraisuuden ja päästöttömyyden.
– Nyt haaveet ovat muuttuneet tavoitteiksi.
Herlinin mukaan ympäristöystävälliset työtavat ja tekniikat kehittyvät koko ajan. Kaikki viljelijät eivät kuitenkaan voi
lähteä kokeilemaan uusia tekniikoita, sillä niissä palaa rahaa.
– Siksi varakkailla ihmisillä
on velvollisuus olla mukana
kehittämässä tätä. Mutta monia
asioita voi rakentaa ilman rahaa ihan normaalinkin maatalouden yhteyteen.
Tällaisia toimia voivat olla

muun muassa luonnon monimuotoisuutta lisäävät ojien viereen jätetyt suojakaistaleet,
metsäkaistaleen avaaminen
metsän ja pellon välistä, kylvökoneen nostaminen hetkeksi
ylös silloin tällöin, jolloin pelloille jää muutaman neliön laittamattomia alueita.
– Eivät ne ole mitään ihmeellisyyksiä, vaan aika yksinkertaisia temppuja, Herlin rohkaisee.
Monimuotoisessa ympäristössä viihtyvät peltolinnut, reuna- ja pensaikkolajit, pörisijät
ja päiväperhoset sekä varsinkin
maan rakennetta ylläpitävät
möngertäjät ja mikrobit.

Valtaisia
remontteja
Kuitian kartanon kaupat tehtiin pari viikkoa sitten. Jo nyt
ensimmäisten rakennusten kattoja on alettu uusia ja peltojen
ojiin on tilattu ravinnemittarei-

  
 
   
   
    
   
      
  
  

ta. Tällä hetkellä kartanon pellot ovat vuokralla. Miten ne
hoidetaan jatkossa, on vielä auki. Ainakin viljelysuunnitelmat
uusi isäntäpari tekee itse.
Yhtenä tavoitteena voi olla
nautakarjan tuominen Kuitian
kartanon maille. Nelisenkymmentä emolehmää vasikoineen
toisivat monenlaista hyötyä
maatilalle.
– Nauta tuo mukanaan lantaa, jota voi levittää pelloille.
Niityllä laiduntava suomalainen nauta on myös verraton
ympäristönhoitaja: se laiduntaa
alueilla, joita ihminen ei voi
muuten käyttää ruoan tuottamiseen. Samalla maisemakin
pysyy auki.
Monet uskovat, että Kuitian
kartano on nyt erityisen hyvissä
käsissä. Kun ihminen saa tehdä
asioita sydämestään, hän ei laske siihen käytettäviä tunteja.
Myös Herlinin perheessä
työtä ja touhua riittää.
– Meille on syntynyt kolmes-

sa vuodessa kolme lasta. On
kaksi koiraa, Ilkalla Cargotecin asiat, molemmilla Itämerisäätiön työt, Tammisaaren
maatila ja nyt uusimpana tämä
Kuitian kartanon kehittäminen. Ympäristöhomma on
meille kutsumustyö, Kankaanrinta sanoo.
Mikään pieni juttu ei remonttikaan ole. Kuuluisimman
kivilinnan ja kappelin lisäksi
alue käsittää viitisentoista täysin remontoitavaa tai purettavaa rakennusta.
Esimerkiksi osa kartanon
päärakennuksesta puretaan lähes hirrelle. Remontin arvioidaan kestävän vähintään kolme
vuotta.
Parainen on pariskunnalle
tärkeä paikka saaristonsa vuoksi. Naimisiin he menivät Gullkronassa ja häitään he juhlivat
Furuvikin kartanossa.
Perheen koti on toistaiseksi
Helsingissä, mutta eihän elämästä koskaan tiedä.

 
   
 
   
  
   
   
 
   
   
 
  
  
  
  
 
  



