MARTTI JA MIKAEL RUOLAN RAHASTO
Rakentajan lahjoitus lääketieteen tutkimukselle
Rahasto perustuu teollisuusneuvos Martti Ruolan
(8.7.1917–18.9.1988) Turun Yliopistosäätiölle 9.10.1984
tekemään lahjoitukseen. Rahasto tukee Turun yliopistossa
suoritettavaa lääketieteellistä tutkimusta.
Martti Olavi Ruola syntyi maanviljelijä Jalmari Taavetti
Ruolan ja Aksa o.s. Laihon perheeseen Vähä-Ruolan tilalla Kustavissa. Hänellä oli kolme isoveljeä, kaksi isosiskoa
ja pikkuveli Urho August Antero (10.4.1919–8.11.2006).
Martti ja Urho Ruolan tarina on pitkälti yhteinen. Urho
valmistui rakennusmestariksi Turun teollisuuskoulusta
1939 ja Martti Tampereen teknillisestä oppilaitoksesta
1941. Sodan jälkeen Turkuun muuttaneet veljekset aloittivat yrittäjinä 1947. Yhteistyö tasaveroisina osakkaina sujui hyvin: Urho keskittyi liiketoiminnallisiin kysymyksiin
ja Martti vastasi yhtiön teknisestä kehittämisestä. Martti
Ruola oli toimitusjohtajana Rakennusliike M&U Ruola Oy:ssä 1947–1950 ja Rakennustoimisto Ruola Oy:ssä
1950–1974. Rakennus-Ruola Oy:n hallituksen puheenjohtajana hän oli vuoteen 1982, jolloin hän perheineen
myi osakkeensa veljelleen ja tämän pojalle.
Ruolat onnistuivat iskemään loistavaan saumaan, sillä 1950-luvun alkuvuosina rakennustuotanto vauhdittui
kaikkialla. Toiminta laajeni nopeasti Saloon, Turun seudulle, Lahteen ja pääkaupunkiseudulle. Ruolat hyödynsivät rakentamisessa uutta tehokasta koneteknologiaa ja
elementtitekniikkaa ja osallistuivat suuriin aluerakentamisprojekteihin. Yhtiö vakiinnutti paikkansa maan kymmenen suurimman rakennusyhtiön joukossa jo 1960-luvulla ja tuli tunnetuksi asuntojen ohella myös sairaaloiden,
muiden julkisten rakennusten ja kansallisten monumenttien rakentajana.
Turussa aluerakentaminen alkoi 1965, ja Rakennustoimisto Ruola Oy toteutti kohteita Hepokullasta Runosmäkeen ja Jyrkkälästä Varissuolle. Merkittäviin julkisiin
töihin kuuluivat Turun kaupunginteatteri 1961, Turun
yliopistollinen keskussairaala 1964 ja Lahden suuri hyppyrimäki, joka valmistui 1972 ja valittiin Vuoden Betonityöksi. Uno Pikarlan omistama Rakennus Oy sulautui
Ruolan yhtiöön 1975, mikä johti Rakennus-Ruola Oy:n
alkuun. Yhtiö sai jalansijaa Helsingissä, mutta samaan aikaan rakennustuotanto laski Suomessa. Rakennus-Ruola
toteutti edelleen isoja hankkeita, kuten Lahden teatteritalon 1981, Helsingin oopperatalon 1993 ja tasavallan
presidentin virka-asunnon Mäntyniemen 1993. Näihin
päättyi moniin rakennusalan suhdanteisiin sopeutuneen
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yhtiön tarina, sillä se sulautui 1993 turkulaiseen rakennusyhtiö A. Puolimatkaan, joka sittemmin päätyi ruotsalaiselle NCC:lle.
Martti Ruola oli Rakennusteollisuuden liiton hallituksen jäsen vuodesta 1960 ja puheenjohtaja vuodesta 1975.
Suomen Rakennusliikkeiden 1iiton hallituksen jäsen hän
oli vuodesta 1958. Hän kuului myös Rakennusalan työeläkekassan valtuuskuntaan ja Turun messujen hallintoneuvostoon.
Martti Ruolalle myönnettiin teollisuusneuvoksen arvonimi vuonna 1964. Hän sai Suomen Valkoisen Ruusun 1.
luokan ritarimerkin. Sotilasarvoltaan hän oli ylikersantti.
Hänen harrastuksiinsa kuuluivat urheilukalastus, liikunta
ja golf. Martti Ruolan puoliso vuodesta 1946 lähtien oli
Anni Aleksandra o.s. Saarinen, ja heille syntyi poika Mikael Juha Martti vuonna 1952.
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Turun Yliopistosäätiö
Turun Yliopistosäätiön tarkoitus on edistää ja tukea Turun yliopiston toimintaa. Säätiön tärkein
toimintamuoto on sen yleis- ja nimikkorahastot, joiden tuotosta säätiö jakaa apurahoja. Rahastojen yhteenlaskettu koko on noin 50 miljoonaa euroa.

