
1/2010

Martinranta



2

Kannen kuvissa talvista Aurajokimaisemaa. Etukannen lumimaisemassa "Keltainen

talo", josta kerrotaan enemmän tässä lehdessä. Takakannessa joen ylittävä "lankon

ki", joka tänä talvena rakennettiin Crichtonin talon kohdalle. Kaikki lehden kuvat J.

Liuke ja Heimo Kumlander. Karttapiirrokset J. Liuke.

Kokouskutsu

Martinrantaseura ry:n kevätkokous 2010

Paikka: Cafe Wäinö (Wäinö Aaltosen Museo)

Aika: 16.3.2010 klo 17.00

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan

tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Hyväksytään työjärjestys

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitellään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä esite

tään tilit ja tilintarkastajien lausunto niistä

6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset, jotka on jätetty kirjallisi

na yhdistyksen hallitukselle vähintään kuukautta ennen kokouspäivää.

8. Muut mahdolliset asiat

9. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa

Hallitus

Kokouksen jälkeen valokuvaaja PerJohan Lundsten kertoo vanhojen valoku

vien välityksellä menneistä ajoista ja tapahtumista Turussa. Ks. tapahtuma

kalenteri s. 36–37.
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Kaunis ja kiinnostava Martti
Kätketyt kukkulat

Martinrantaseuralla on ollut työn

alla alueellinen viheraluekartoitus jo

vuoden verran. Kartoituksessa halu

taan tuoda esille puistot ja viheralu

eet, joita paikallisetkaan asukkaat ei

vät eri syistä tunne. Niiden tuntemat

tomuuteen on ehkä suurin syy näit

ten alueitten sijainti.

Vilkkilänmäki, Harakkakallio,

Toivolanpuisto, Korppolaismäki ja

Askaistenpuisto ovat korkeahkoja

kallioita. Niitä saartavat joko jyrkät

kalliorinteet tai tiiviit asuintaloket

jut. Vähäheikkiläntien etelänpuolei

nen alue on puistoa. Sen hoitamatto

muus antaa asukkaille sen kuvan,

että alue on pelkkää rakennusmaava

rausta.

Alueella on kuitenkin jäljellä Si

kaojan sivuhaaran, Varsojan vapaata

virtaa parin  kolmensadan metrin

matkalla. Varsoja virtaa kuivinakin

kesinä eikä jäädy pakkastalvina

kaan. Samanlainen puro virtaa Puis

tomäen rinteeltä Hirvensalon puisto

tien alitse Pitkäänsalmeen. Puroon

liittyvän kosteikon alueella lauloi sa

takieli vielä viime kesänäkin.

Molempien purojen ympäristö

on villiä viheraluetta, joista osa tulisi

voida säilyttää. Hirvensalon puisto

tien ja Pitkänsalmen väliin jää kau

nis Pihlajanniemen kallio ja lehtoa

lue villeine omenapuineen. Ruovik

korantainen viheralue alkaa Hirven

salon sillalta ja päättyy Majakkaran

nan kerrostaloihin. Sama puistomai

nen rantaalue jatkuu tasoitettuna

Majakkarannan editse lähes vanhan

Hirvensalon sillan penkereelle saak

ka.

Siltapenkereeltä lähtee tulevai

suudessa kevyen liikenteen tie Te

lakkarannan kautta itäiselle Aurajo

kirannalle. Samalle penkereelle on

suunniteltu myös kevyen liikenteen

silta Hirvensaloon.

Martinrantaseura haluaa tehdä

tunnetuksi näitä ”kätkettyjä kukku

loita” ja muita luontokohteita tuo

malla esiin alueitten erityispiirteitä

ja arvoja. Tällaisia ovat alueen

luontotyypit, historialliset arvot, il

man laatu, virkistyskäyttö ja nykyi

set toiminnot.

Martinrantaseura toivoo, että

ne henkilöt, joilla on tiedossaan joi

tain erityispiirteitä kyseisiltä alueil

ta, ilmoittaisivat niistä seuralle. Toi

vottavaa olisi myös saada palautetta

siitä, mitä asioita alueitten vastaises

sa kehittämisessä tulisi ottaa huo

mioon.

Jokaisen oma ympäristö

Ympäristön arvostuksen ja hoidon

parantamiseksi järjestetään vuonna

2010 valtakunnanlaajuinen kansa

laisjärjestöjen yhteinen Jokaisen

Oma Ympäristö eli JOYkampanja.

”Tarkoitus on lisätä kansalais

ten, viranomaisten ja päättäjien tie

toa arjen kulttuuriympäristöstä”.

Näillä sanoilla alkaa JOYkampanjan

haaste. Martinrantaseurakin on otta
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nut sen vastaan.

Edellä esitelty Martinrantaseu

ran viheraluekartoitus ”Kätketyt kuk

kulat” sopii kuin tilauksesta kampan

jan teemaan. Lisäämällä esitykseen

vielä alueemme yleisesti tunnetut

puistoalueet ja Uittamontien varrella

sijaitseva maastollisesti ja sotahisto

riallisesti arvokas ”Patterimäki”

olemme todella suuren haasteen

edessä valmistautuessamme ympäris

tökampanjaan.

”Kulttuuriympäristö on meidän

perintömme jälkipolville. Kutakin

sukupolvea tulisi arvioida sen perus

teella, miten se on vaalinut kulttuu

riympäristöä ja millaisen kerroksen

se jättää siihen”, toteaa JOYkam

panjan suojelija Jorma Ollila.

Hyvät Martinrantaseuran jäse

net, ottakaa tekin vastaan haaste,

jolla yhdessä pyrimme kehittämään

omaa aluettamme entistä miellyttä

vämmäksi elää ja asua.

Kimmo Samuli

Varsoja virtaa vapaana tammikuun pakkasillakin.
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Liity jäseneksi
Liity Martinrantaseuran jäseneksi ja tuo mukanasi ystäväsi ja naa
purisikin. Saat jatkossa postitse kotiisi 2–3 kertaa vuodessa ilmes
tyvän jäsenlehden, joka kerrotaan seuran toiminnasta, tapahtu
mista, retkistä ja tutustumiskäynneistä. Jäsenmaksu on tänä vuon
na 15 euroa, perhejäseniltä 5 euroa.
Liittyä voit täyttämällä kaavakkeen seuramme kotisivulla osoitteessa

www.martinrantaseura.fi tai ottamalla yhteyttä seuramme sihteeriin tai hal

lituksen jäseneen. Yhteystiedot viimeisellä sivulla.

Kerro sähköpostiosoitteesi
Pyrimme lisäämään sähköistä tiedottamista. Lähetämme viimehetken tietoa

tapahtumista sähköpostitse. Toimitathan sähköpostiosoitteesi sihteerille hei

mo.kumlander@martinrantaseura.fi. Muistathan ilmoittaa myös muuttu

neen osoitteesi. Vieraile myös kotisivuillamme, missä on mm. tuoreimmat

tiedot tapahtumista ja vanhat lehdet.

Kuvia Martinrannasta?

Jos sinulla on kuvia ns. Makasiinikorttelista eli nykyisen kaupunginteatterin,

virastotalon ja Wäinö Aaltosen museon alueesta silloin ennen tai kuvia van

hasta Betanian kirkosta tai sen raunioista, Pajamäestä tai Talonmäestä,

olemme kiitollisia, jos voitte antaa niitä skannattavaksi käyttöömme. Kuvat

saavat olla albumeissa, eikä niitä tarvitse irrottaa ja ne eivät vioitu. Halutes

sanne saatte kuvat itsellennekin sähköiseen muotoon, jolloin niitä on helppo

jakaa vaikka sukulaisille. Mikäli tämä on mahdollista, niin otathan yhteyttä

puheenjohtajaan tai sihteeriin.
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Kohta 180 vuotta Martinrannan kaunistuksena

Martinsillan kolmion Keltainen talo
Itäisen Rantakadun n:o 42 ja
Martinkatu 2:n1) kulmatontille
rakennettiin 1830luvun alussa
kaunis ajan tyylin mukainen em
piretyylinen asuintalo. Talo sei
soo edelleen vanhalla paikal
laan lähes samanlaisena kuin se
oli syntymänsä aikoina melkein
180 vuotta sitten.

Vanha arvokas rakennus on näh

nyt pitkän pätkän kaupungin histori

aa. Se on nähnyt monien sotien tu

hot, Aurajokirantojen teollisuuden

rakentamisen ja satamalaitoksen ke

hityksen. Turkulaisen liikemiehen ra

kentamaa taloa on asuttanut monen

laista väkeä, kauppiaita, käsityöläi

siä ja sokeritehtailijoita. Nyt – olut

tehtailijan kotinakin olleesta – talos

ta on tullut päihdeongelmista va

paata elämäntapaa edistämään pyr

kivien ihmisten kokoontumispaikka.

Martinsillan kolmion kaunistuk

sena seisovan keltaisen aumakattoi

sen puutalon rakennutti John Julin

vuonna 1831. Rakennus on säilynyt

julkisivuiltaan melkein samanlaise

na lähes 180 vuotta. Myös talon si

säpuolella on vanha huonejako säi

lytetty. Vain yhteen väliseinään on

tehty aukko, jolla on aikaansaatu

isohko sali keskelle rakennusta.

Myöhemmin eteistiloihin on raken

nettu pesu ja WCtiloja.

Talossa on kaikkiaan 10 huo

netta ja pihan puolella kaksi sisään
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käyntiä. Kahdeksassa huoneessa oli

kauniit kakluunit, joista kuusi on vie

lä jäljellä. Huoneissa oli lankkulat

tiat ja neljän huoneen seinät olivat

tapetoidut. Rakennus oli vielä ulko

puolelta maalaamaton. Rakennuk

sen pituus oli piirustusten mukaan

42 ja leveys 15 kyynärää (n. 25 ×

8,9 m).

John Julin rakennutti tontille

myös lähes samankokoisen pihara

kennuksen vuonna 1832. Rakennuk

sessa oli kauppapuoti, navetta sekä

puu ja vaunuliiteri. Sen alla oli hol

vikellari, jonne johti puiset portaat.

Tontin ympäri1le rakennettiin lank

kuaitaa ja sisäänajoportti. Piharaken

nus ja muut myöhemmin tulleet ma

kasiini ym. rakennukset ovat aiko

jen saatossa hävinneet.

30 v. oluttehtailijan talona

Vuoteen 1844 tultaessa tontti siirtyi

panimonomistaja Gustaf Edvard

Malmgrenin omistukseen. Siihen

mennessä talo oli kokonaan ulkoa

vuorattu ja maalattu öljymaalilla.

Malmgren teetti rakennukseen pie

niä muutoksia. Hän rakennutti ton

tin perälle uuden panimorakennuk

sen, jossa oli leivintupa, panimo, pe

suhuone, mallashuone varastoineen

ja kuivaushuone. Paikka oli sopiva

oluttehtaalle, kun tontilla oli oma

kaivo, josta tuli hyvää vettä. Raken

nus on myöhemmin purettu.

Tontti ehti olla Malmgrenin hal

lussa 30 vuotta kunnes se 1874 men

nessä siirtyi Auran Sokeritehtaalle.

Parin korttelin päähän jokirantaan

oli 1856–1859 rakennettu uudenai

kainen sokeritehdas Carl Magnus

Dahlströmin johtaman turkulais

kauppiaitten yhteenliittymän toi

mesta. Suomen vanhin sokeritehdas

Turussa oli lopettanut toimintansa

1824.

Sokeritehtaan aika

Uuden omistajan toimesta raken

nukset siirtyivät tehtaan työntekijöi

den asunnoiksi. Panimotalokin muu

tettiin kokonaan asuntokäyttöön.

Vuonna 1877 valmistui tontin länsi

nurkkaan kokonaan uusi iso asuin

rakennus, jonka harja oli Itäisen

Rantakadun suuntainen. Siinä oli

peräti 18 huonetta ja niissä 12 kaa

keliuunia.

Muutamaa vuotta myöhemmin,

v. 1881, valmistui tontin sisäosiin A.

Heleniuksen piirustusten mukainen

pieni 5huoneinen asuinrakennus.

Sitä on myöhempinä vuosina muu

tettu mm. A. Salvianderin v. 1897

ja B.E.Storbomin v. 1925 tekemien

piirustusten mukaisesti. Rakennus,

jossa asui kaksi perhettä, on edel

leen olemassa. Asuintalon pohjois

kulmalla on pieni 1900 rakennettu

kivinen pumppuhuonerakennus.

Martinkadun varren ”Sinisenä

talona” nykyään tunnettu puutalo

rakennettiin Auran Sokeritehtaan

työntekijöiden asunnoiksi vuonna

1902 ja sitä laajennettiin muutama

vuosi myöhemmin. Rakennuksen

suunnitteli arkkitehti Alex. Ny

ström. Rakennukseen, jonka julkisi

vu oli Martinkadulle päin, tuli kolme

sisäänkäyntiä kadulta ja kolme pi

halta. Vuonna 1922 otetun palova
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kuutuksen mukaan sisätiloissa oli yh

teensä 13 asuinhuonetta, kolme keit

tiöitä ja 3 eteistä. Rakennuksen alla

oli kolme holvattua varastokellaria.

Vuonna 1908 rakennettiin ton

tin perälle pieni tiilinen käymälära

kennus ja sen jatkeeksi v. 1924 isom

pi Arvi Ahdin suunnittelema har

maatiilinen pesutupa ja mankelira

kennus. Nykyisin se on toiminut

mm. bändien harjoittelutilana.

Sodan tuhoja

It. Rantakatu 42:n kortteli koki ko

via talvisodan pommituksissa. Joulu

päivänä 25.12.1939 tontin näyttävin

rakennus, Rantakadun ja Martinka

dun kulmatalo  vaurioitui korjaus

kelvottomaksi ja purettiin. Vain luon

nonkivinen sokkeli jäi jäljelle ja se

on tänä päivänä paikoillaan muistut

tamassa martinrantalaisia sodan jul

muudesta. Muutkin rakennukset sai

vat vaurioita.

Naapurikorttelissa Martinkatu

1:ssä ja Sotalaistenkatu 2–4:ssä si

jainneet puutalot vaurioituivat pa

hasti, mutta korjattiin entiseen kun

toon. Myös sokeritehtaan korttelissa

punatiilinen sokeritehdas vaurioitui

ja samassa korttelissa Sotalaisten

mäen juuressa olleet puutalot tuhou

tuivat kokonaan.

Muutaman viikon päästä,

4.2.1940 pommituksissa, myös ra

kenteilla ollut Martin silta kärsi vau

rioita ja sen rakentaminen keskeytyi

vähäksi aikaa.

Apukouluna ja kerhotiloina

Tontti rakennuksineen siirtyi vuon

na 1964 pakkolunastuksella Turun

kaupungin omistukseen. Rakennuk

siin muutti samana vuotena Puutar

hakatu 8:sta apukoulu, joka sai ni

men Myllymäenkoulu. ”Sinisessä ta

lossa” tehtiin apukoulua varten isoh

koja huonetilamuutoksia. Koulu toi

mi rakennuksissa vuoteen 1969, jol

loin Samppalinnan koulu valmistui.

Koulun muutettua pois raken

nukset suunniteltiin v. 1969 nuori

sokerhotiloiksi. ”Keltaiseen taloon”

suunniteltiin mm. kahvilaa. Talossa

oli myöhemmin erilaisia vuokralai

sia, mm. Aklinikka. Syyskuussa

1992 talo muuttui Akillan kokoon

tumistiloiksi. (Akillasta ja sen toi

minnasta kerrotaan Leo Lindstedtin

kirjoituksessa toisaalla tässä lehdes

sä).

”Sinisessä talossa” toimii nyky

ään erilaisia vuokralaisia. Rakennus

on pysynyt ulkoasultaan lähes alku

peräisenä. Sisällä on apukoulun ai

kainen huonejako, jossa huoneet

ovat keskikäytävän molemmin puo

lin.

Tontilla ovat jäljellä ”Keltaisen”

ja ”Sinisen” talon lisäksi vielä vanha,

1881 rakennettu pienempi asuinra

kennus, 1900 rakennettu pieni kivi

rakennus ja 1924 rakennettu har

maatiilinen pesula ja mankeliraken

nus.

Vuonna 1975 tehdyllä vaihto

kaupalla tontti siirtyi Turun kaupun

gilta valtion haltuun. Senaattikiin

teistöt suunnittelee tontille suuren

toimistorakennuksen rakentamista.

Uudisrakentaminen sijoittuu tontin

perälle Martinkadun varrelle por
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taittain nousevana rakennusmassa

na. Kaavaesityksen mukaan ”Raken

taminen sijoittuu irti Itäisen Rantaka

dun rajasta, jolloin kadun varrella

oleva empirerakennus voi säilyä

osoittamassa entisen Östra Esplana

den aukion alkuperäistä korttelilin

jaa”.

Rakentamisen alkamisajankoh

dasta ei ole tietoa. Purkutyö uhkaa

korttelin vanhoja rakennuksia, mut

ta ”Keltainen talo” säilyy. Martinran

taseura on ehdottanut v. 2005 ympä

ristökilpailussa, että talon kummalle

kin puolelle rantakadun suuntaisesti

istutettaisiin rusokirsikkapuistikko.

Koko kesän kukkivat kirsikkapuut

vanhan empiretalon ympärillä toisi

vat sen aivan uudella tavalla esille

Aurajoen kulttuurimaisemassa.

Jouni Liuke

Lähde: TMM Rakennushistoriallinen

dokumentointi. Aakko 2005

1) Nykyinen Itäisen Rantakadun nimi

tällä kohdalla oli siihen aikaan Östra

Esplanad – Itäinen Esplanadi. Martinka

dun nimi oli Östra Allée – Itäinen Puis

tokatu. Tämä katu oli jatkeena Aura

joen länsipuolella sijainneelle Läntiselle

Puistokadulle (nykyisin vain Puistoka

tu). Alléet yhdistävä silta oli piirretty jo

Engelin kaavassa 1800luvulla. Sillalle

oli annettu nimikin; Söder bro eli

Eteläinen silta. Silta oli tarkoitus

rakentaa heti ylimpien siltojen

valmistuttua, mutta siihen ei silloin

riittänyt varoja. Martin silta

rakennettiin vasta vuosina 19391941.

Martinsillan kolmion ra

kennukset 1940 luvulla.

Vasemmalla tontilla n:o 1

sijaitsivat ns. Soinnun ta

lot. Tontin n:o 2 kadun

kulmaan pisteviivoin piir

retty rakennus tuhoutui

pommituksissa.
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Vasta muutaman vuoden Martissa

asuneena ei voi kuin ihastella alu

een monipuolisuutta. Sopivankokoi

set päivittäistavarakaupat mukavasti

hajasijoitettuina, janonsa ja nälkän

sä voi sammuttaa myös ravintolois

sa, hiuksensa leikkauttaa siellä sun

täällä, rakastetulleen voi ostaa

ruusun niin kaupasta kuin kioskista,

polkupyöränsä voi korjauttaa, kunto

aan voi kohentaa ilmaiseksi Urheilu

puistossa, hengellistäkin palvelua

tarjoaa kirkko, käytettyä ja löydet

tyä tavaraa voi tutkailla yhdessä ja

samassa talossa.

Kauniit ja väljästi rakennetut ta

lot, Aurajoki, kukkulat ja taidetilat

ja teokset ihastuttavat itseä sekä vie

raitamme, jotka aina ”pakotamme”

kotiseutumatkalle Marttiin ja föriaje

lulle.

Minun silmissäni yksi on kui

tenkin ylitse muiden – Turun AKilta

ja sen Jokitupa ns. Martinrannan

kolmion vanhassa upeassa 1830lu

vun empiretalossa. Kun Martinran

taseura pitää siellä kokouksiaan,

olen päässyt tutustumaan sen toi

mintaan myös sisältä päin. Turun A

Klinikan edesmenneen, legendaari

sen johtajan Paavo Pitkäsen työtä

jatkaa Itäisen Rantakadun 42 kau

niissa ja viihtyisässä puutalossa Tu

run AKilta.

Sääntöjensä tarkoituspykälän

mukaan se edistää päihdeongelmis

ta vapaata elämäntapaa, ylläpitää

jäsentensä ja heidän perheittensä

omatoimisuutta. Tehtävät ja toimin

ta osoittavat yhtä aikaa avaraa ja sy

AKillan Jokitupa – Martinrannan helmi

Keltainen talo pihan puolelta.
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vää inhimillistä ymmärrystä sellais

ten ihmisten auttamisesta, joille

päihteet ovat tuoneet mukanaan

myös ongelmia.

Virpi ja Ahto

– Ei pidä myöskään kuvitella, että

täällä kaikki olisi auvoista ja ongel

matonta, sanoo yli kymmenentunti

sia päiviä AKillan eteen vapaaehtoi

sena tekevä Virpi. Ihmisten kohtaa

mista on opeteltava. Tuo lämminsy

däminen ja aikaansaapa nainen, Vir

pi, on Turun AKillan sihteeri ja käy

tännössä Jokituvan äiti.

Vuodesta 2003 AKillassa toimi

nut Virpi sanoo AKillan olevan jäse

nilleen toinen olohuone, missä voi

tyydyttää niin fyysisiä kuin sosiaali

sia tarpeita, lukea lehtiä ja harrastaa

monenmoista. Päivittäinen ateria on

edullista ja ravitsevaa ja vähitellen

syntyy vertaistukea eli korjaavien

elämänkokemusten välittymistä ih

miseltä toiselle.

Pitkän taipaleen Turun AKillas

sa on kulkenut entinen rekkakuski,

nykyinen puheenjohtaja Ahto Hei

nonen. Ahton kädenpuristus on jä

merä, katse yhtä aikaa lämmin ja te

rävä. Komean eläkeläismiehen koko

olemus huokuu toimintatarmoa,

päättäväisyyttä, hän herättää luotta

musta. Ihmekö tuo, sillä Akilta täyt

tää vain 115 % hänen elämästään.

– Minä johdan toimintaa tuolla

ulkona ja Virpi täällä sisällä, Ahto

viittaa kädellään ulkona viuhuvaan

tuiskuun ja pakkaseen. – Auto vain

on muuttunut hieman pienemmäksi,

mies hymähtää.

AKillan pakettiauto noutaa ja

vie tavaroita, päivittäistavaroita ja

kirpputoritavaroita. Kiirettä pitää il

tatunteja myöten. Paikallisen teke

misen lisäksi Ahto käy myös luen

noimassa alan muissa paikoissa.

Liisa ja Pekka

Liisa ja Pekka ovat tulleet mukaan

silloisen AKillan edeltävään toimin

taan Paavo Pitkäsen kehotuksesta ja

yhdessä, vaikka vain toisella oli var

sinaisia päihdeongelmia. He arvioi

vat toiminnan AKillassa olleen rat

kaisevaa niin heidän elämän suun

nalleen kuin perheelämälleenkin.

Jopa edellisen laman ajan työttö

myyden aikana silloinen Turun A

Klinikka ojensi auttavan kätensä.

Lämmöllä he muistavat erityi

sesti sitä vaihetta jolloin AKillalla

oli asuntola YliLemun kartanolla.

Silloin sai antaa itsestään todella

paljon ja sai siitä kiitosta ja kunnioi

tusta. Palkintona oli hyvä mieli sekä

usko oman ja AKillan toiminnan

mielekkyyteen.

– Toki helppoa ei ollut aina

asuntolassakaan. Joku tuli päihty

neessä tilassa asuntolaan ja meidän

piti lähteä iltamyöhällä poistamaan

päihtynyt siivosti asuntolasta, muis

telee kahdeksan vuotta Turun AKil

lan rahastonhoitajana toiminut Lii

sa.

Tupaantuliaisia Jokituvassa A

kilta vietti syyskuun 11. päivänä

1992. Nyt – kuten silloinkin – Joki

tuvalla riittää vipinää ja toimintaa.
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Turkulaiset leipomot ja kaupat tuo

vat suuhunpantavaa, ihmiset tuovat

ja vievät kirpputoritavaraa, ryhmät

kokoontuvat. Pelataan biljardia ja

petanqueta, pidetään jäsenpalaverei

ta, tuolijumppaa ja käydään uimassa

Ruusukorttelissa. Ja kesäksi kaikkia

turkulaisia ja turisteja ilahdutta

maan pystytetään komea juhannus

salko.

Ihmisten välinen vuorovaikutus

on moninaista: ystävyyttä, erimieli

syyksiä, sovinnontekoa – oppia ikä

kaikki. Autettavasta voi kasvaa autta

ja, joku voi retkahtaa, hänelle teh

dään selväksi, että olet tervetullut ta

kaisin, mutta selvin päin. Miehenä

voin vain kuvitella, että kun Ahto

nuo sanat toiselle miehelle sanoo,

niin sen pitävyyttä ei passaa epäillä.

AKillalla ei ole mitään ohjelma

julistusta kuten esim. AAliikkeellä.

AKilta on tietenkin määritellyt teh

tävänsä ja tarkoituksensa, mutta se

ei perustu mihinkään oppirakennel

maan tai määriteltyyn ideologiaan.

Olen itse miettinyt mikä olisi sen

jonkinlainen taustaarvo tai ihmis

käsitys.

En tiedä osunko oikeaan, mutta

minusta Turun AKillan toimintaa

ohjaa käytännön sydämensivistys.

Leo Lindstedt

Ahto Heinonen on

kunnioitusta herättävä

mies.
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Vaikeneeko asukkaan ääni ?

”Kaupunginhallitus päätti tode
ta, että Osuuskunta Kiisan kans
sa tehty aluekumppanuuden jär
jestämistä koskeva sopimus rau
keaa 31.12.2009”. Tämä tarkoit
taa sitä, että aluekumppanuus
asukkaan ääni organisaatio ei
enää järjestä yleisötilaisuuksia
asukkaille, joilla olisi jotain sa
nottavaa itseään koskevista
asioista toisilleen kaupungin vir
kamiehille ja poliittisille päättä
jille.

Toiminnan lopettaminen on vali

tettavaa. Martinrantaseura on järjes

tänyt kaksi alueen liikennettä koske

vaa tilaisuutta aluekumppanuuden

kanssa. Martinrantaseura on kerto

nut oman näkemyksensä myös Hir

vensalon siltaseminaarissa ja mei

dän puisto yleisötilaisuudessa.

Nämä tilaisuudet järjesti aluekump

panuus.

Asukkaitten vaikutusmahdolli

suuksien omien asioitten suunnitte

luun ja järjestelyihin koetaan kaven

tuvan Kiisan sopimuksen rauettua.

Asukkailla on tosin oikeus tehdä kun

talaisaloitteita, mutta niitten kautta

vaikuttaminen on käytännössä ollut

melkoisen yksilökeskeistä.

Tähän on tultu, entä nyt?

Kuntalaki edellyttää, että kuntalaiset

pääsevät osallistumaan päätöksente

koon  mutta miten?

Martinrantaseuran hallitus on

pitkään pohtinut miten lähidemokra

tiaa voitaisiin kehittää Turussa. Pää

tös Kiisan sopimuksen purkamisesta

nostaa esille toisenlaisten tavan vai

kuttaa kaikilla kunnallisilla toimin

taalueilla.

Uudessa vaikuttamisen mallissa

voitaisiin korostaa nimenomaan

asukasyhdistysten sekä omilla aloil

laan toimivien tuki ja harrastajayh

distysten lausunnonanto ja suunnit

telumahdollisuutta poliittisten pää

tösten perusteluiksi. Turussa toimii

erilaisia kaupunginosaseuroja, oma

kotiyhdistyksiä ja muita asukasjär

jestöjä, joilla on alueellinen tai asial

linen intressi olla asioista jotain

mieltä.

Näitten yhdistysten yhteisenä

tarkoituksena on edistää asioita

omalla alallaan. Yhdistyksillä on

keskitettyä osaamista ja asiantunte

musta kunhan järjestetään kanavat

tarjota sitä sinne, missä ko. asioita

valmistellaan ja toteutetaan.

Uskon, että yhdistykset ottaisi

vat avosylin yhteistyöhaasteen vas

taan.

Kimmo Samuli
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Käynti Turun keskuspaloasemalla

Museo kellarissa
Turku on museoiden kaupunki.
Niistä viimeisin perustettiin vas
ta n. kolme vuotta sitten. Se si
jaitsee muutama vuosi sitten ra
kennetun pääpaloaseman lisära
kennuksen kellarissa. Sen nimi
kin on Museotila Kellari.

Museo on Turun Palokunta

museo. Se on niin uusi, että vain har

vat turkulaiset ovat ehtineet siihen

tutustumaan. Martinrantaseuran

väki teki sinne retken viime loka

kuussa. Museoon on kerätty yli 130

vuotiaan Turun vakinaisen palokun

nan käytössä ollutta kalustoa ja joita

kin yksittäisiä, mm. Turun Linnan

entisestä palomuseosta saatuja, esi

neitä.

Oppaamme, eläkkeellä oleva

vanha palomestari Rainer Saari

nen, verraton sanankäyttäjä, esitteli

esineistöä ja kertoi juttuja palokun

nan historiasta. Mieleen jäi esimer

kiksi erään vitriinin äärellä kerrottu

juttu Turun palokunnan ”hampurilai

sista” eli yölatauksesta. Ne ovat saap

paat ja saapasvarsien päälle kääritty

jen housujen sekä jakkaralla olevan

puseron yhdistelmä. Palomies voi hä

lytyksen tullessa vetää housut ja nii

den mukana saappaat samalla ker

taa jalkaansa ja puseron päällensä.

Ja työasu on valmis.

Nykyään ”latingiksi” kutsuttua

housusaapasyhdistelmää sanottiin

Turussa hampurilaisiksi, koska

idean toi K. A. Arell opintomatkal

taan Hampurista. Legendaarinen pa

lopäällikkö Arell itse istuu museon

1. huoneessa Billnäsin valmistaman

työpöydän ääressä.

Ajatus varsinaisen palomuseon

aikaansaamisesta syntyi 1960luvul

la palopäällikkö Ilmari Juvakosken

ideoimana. Hänen kunniakseen on

museossa laaja Juvakoskikokoelma.

Siihen kuuluu mm. alkuperäinen

luonnos Juvakosken muotokuvasta,

hänen mitalikokoelmansa, kypärän

sä ja hänen kirjoittamaansa kirjalli

suutta.

Museon kokoelma on läpileik

kaus kaupunkipalokunnan tyypilli

sestä kalustosta. Mukana on silti

myös harvinaisuuksia sekä erikoisia

turkulaispaikallisia sovellutuksia.

Niihin kuuluu esimerkiksi Juvakos

ken ideoima ja Manukone Oy:n val

mistama lumiruisku. Erikoisia esi

neitä on myös 1890luvun raitisil

manaamari, josta oli letkuyhteys ul

koilmaan.

Kolmen näyttelyhuoneen ko

koelmat painottuvat pienempään

kalustoon, esineisiin ja valokuviin.

Isommista esineistä mukana ovat

mm. hevosvetoinset sairaankuljetus

kärryt vuodelta 1901 ja hevosvetoi

nen raskas höyryruisku vuodelta

1902 sekä Fiat avopaloauto vuodel

ta 1928. Auto on vielä ajokunnossa

ja katsastettu.
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Kierros museoon alkaa komean Turun pääpaloaseman pihalta.

Mainio oppaamme Rainer Saarinen esittelee ja legendaarisen pa

lopäällikkö Arellin, joka istuu hienon Billnäskirjoituspöytänsä

ääressä.
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Museo on ehdottomasti näkemi

sen arvoinen.

Palotorjuntaa Martinmäessä

Martinrannan alueella ei ole ollut

Turun Palolaitoksen varsinaista pa

loasemaa. Palokunta hälytetään ny

kyään tarvittaessa pääpaloasemalta

aluehälytyskeskuksen välittämänä.

Vielä 1900luvun puolivälissä

Turussa oli eri puolilla kaupunkia pa

lohälytyksien tekemistä varten punai

sia palokaappeja, joissa oli lasiruu

dun alla punainen kahva ja alla käyt

töohje. Niistä voitiin antaa hätätilan

teissa muitakin hälytyksiä; palokun

ta tuli aina paikalle katsomaan mikä

vaaratilanne on kysymyksessä. Kaa

peista menivät hälytysjohdot suo

raan pääpaloasemalle.

Palokaapit olivat usein ilkivallan

kohteena ja aiheettomia hälytyksiä

tuli paljon. Ne korvasi myöhemmin

pieni punainen kaappi, jossa oli pu

helin soittoohjeineen. Kotipuheli

mien ja kännyköiden yleistyttyä

myös puhelinkaapit poistettiin käy

töstä.

Martinrannan alueella oli veto

kahvalla varustettuja hälytyskaappe

ja strategisesti valituissa paikoissa

yhteensä 10 kappaletta. Yksi niistä

oli CrichtonVulcanin telakalla ja

yksi Andros & Rosenqvistin mootto

ritehtaalla. Palokaappi ja palopuhe

linjärjestelmät ovat hyvin esillä

Museotila Kellarissa

VPKtoimintaa
VähäHeikkilässä

VähäHeikkilän ja Korppolaismäen

alueet kuuluivat vuoteen 1939 asti

Kaarinan pitäjään. Alueen paikoin

tiheäänkin rakennetut talot olivat

puurakenteisia ja niiden palosuojelu

tuotti ongelmia.

Erään tiedon mukaan paikalliset

asukkaat osallistuivat omana ryhmä

Punainen kyltti kertoo sijainnin Korppolaismäessä moottoritehtaan luona.
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nään Kaarinan VPK:n toimintaan.

Kaarinan VPK perustettiin syyskuus

sa 1899, joten se täytti viime syksy

nä 100 vuotta. Sen keskuspaikka oli

Kaarinan kirkonkulmalla (Nummen

mäellä) ja siten etäällä pitäjän eteläi

sistä kylistä.

VähäHeikkiläläiset hankkivat

omistukseensa oman kalustovajan,

jossa säilytettiin paloruiskua. Sen yh

teydessä oli myös kylän ruumishuo

ne. Vajan seinässä oli kyltti ”V.P.K

KALUSTOHUONE”. Rakennus sijaitsi

Sikaojan rantatöyräällä nykyisen Uit

tamontien ja Kunnallissairaalantien

risteyksen kohdalla.

Vajan vieressä sijaitsi Kaarinan

kunnan rakentama palokaivo, josta

riitti vettä suureenkin tarpeeseen.

Siitä paikkakunta

laiset hakivat juo

mavetensä, kun

omista kaivoista

ei kuivina aikoina

riittänyt vettä tai

kun tulvaaikoina

Sikaojan tulvat es

tivät oman kaivon

käytön. Kaivon

pumppu oli puu

rakenteinen ja sen

mäntäosa oli nah

kaa. Kaivosta

haettiin vettä kär

ryillä ja saaveilla,

jopa hevospeleil

lä.

Alueen liityttyä Turun kaupun

kiin kalustovaja katsottiin tarpeetto

maksi ja myytiin huutokaupalla

1941. Palokaivo poistui maisemasta

myöhemmin tieristeyksen parannus

töiden yhteydessä.

Jouni Liuke

Lähteet:

Museotila Kellari, esite

R. Suikkari; Paloturvallisuus ja kau

punkipalot Suomen puukaupungeis

sa – historiasta nykypäivään

J. Grönroos; VähäHeikkilän Mäkitu

palaisyhdistys ry, 85 vuotta edunval

vontatyötä Turun kaupungin esikau

punkialueilla.

Paloauto vuodelta

1928 on ajokunnossa

ja katsastettu.
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Juhla VähäHeikkilän koululla

Turjon tammi istutettiin
VähäHeikkilän koulun pihalla
vietettiin 8.10.2009 lämminhen
kinen juhlatilaisuus. Koulun pi
hamaalle istutettiin uusi Turjon
tammi. Edellinen – 17 vuotta sit
ten koulun entisen pidetyn reh
torin Turjo Lempisen kunniaksi
pystytetty tammi – oli tuhoutu
nut viemäritöiden yhteydessä.
Martinrantaseuran aloitteesta is
tutettiin nyt uusi puu.

Kutsuvieraina mukana juhlassa

oli tietysti itse Turjo Lempinen, Tur

jon lähimpiä ystäviä ja koulun enti

siä ja nykyisiä opettajia sekä suuri

joukko koulun oppilaita.

Koulun nykyinen rehtori Erkki

Matilainen piti avauspuheen. Selvi

si, että syksyllä oli käynnissä myös

kansainvälinen ENO Tree Planting

Day 2009 puunistutusohjelma. Sii

hen oli kutsuttu koko maailman

koulut, lastenkodit, kerhot ja nuori

soyhdistykset istuttamaan puita lä

hiympäristöönsä. Nyt istutettu Tur

jon tammikin voitiin liittää tähän

maailmanlaajuiseen ympäristöohjel

maan.

Avauksen jälkeen kaksi koulun

6. luokan oppilasta pitivät puheen.

Puheessa kerrottiin, mitä kaikkea

puu symboloi. Se muistuttaa luon

nosta ja ympäristönsuojelusta. Se on

myös koulujen välisen yhteistyön,

monikulttuurisuuden ja rauhan tun

nus.

Viisauden ja elämän puu

Martinrantaseuran puheenvuorossa

puheenjohtaja Jouni Liuke kertoi

puun istuttamisen symboliikasta. –

Oman puun istuttaminen on vanha,

juhlava perinne. Jokainen itse istu

tettu puu on elävä muistomerkki. Se

on muistopuu, jonka kasvua voi itse

käydä katsomassa koko elämänsä

ajan ja vielä jälkipolvetkin voivat

kunnioittaen käydä sitä ihailemassa.

Puun istuttaminen on myös ympä

ristöteko. Se on kannanotto elävän

luonnon puolesta ja samalla osoitus

elämän kunnioittamisesta.

Puheiden jälkeen suoritettiin

Turjon tammen juhlallinen istutus.Turjon tammi on löytänyt paikkansa.
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Kiinteistö ja Viherliikelaitokset oli

vat tehneet esityön. Turjo itse kah

den 2.luokkalaisen Vilhelmiina

Hännikäisen ja Essi Hyvärisen

avustuksella teki viimeistelyn ja la

pioi multaa parimetrisen puun juu

relle.

Päätteeksi koulun valinnaisen

musiikin luokkien ryhmä esitti musii

kinopettaja Jouko Lingon johdolla

Heikkilän koulun laulun. Sen on sä

veltänyt Jouko Linko ja sanoittanut

Turjo Lempinen. (Turjo kertoi, että

kertosäkeen hän oli lainannut kou

lun entisen oppilaan Eira Parkkisen

runosta.)

Kiitospuheessaan Turjo kertoi

32vuotisesta taipaleestaan koulun

opettajana ja rehtorina. Niinä vuosi

kymmeninä oli syntynyt monta elini

käistä ystävyyssuhdetta koulun

opettajien ja monien oppilaidenkin

kanssa.

Jouni Liuken sanoin: – Turjo

Lempisen kunniaksi istutetuksi

puuksi tammi onkin ihan oikea va

linta. Ennusmerkeissä tammi edus

taa hedelmällisyyttä, viisautta ja hy

vää onnea. Tammi on jumalten puu;

se on elämän puu, joka luo ympäril

leen valoisan, ilmavan ja lempeän

ympäristön.

Toivomme Turjon tammelle

suotuisia auringonpaisteisia vuosia,

jotta se voi kasvaa suureksi lehte

väksi puuksi ja tulevien sukupolvien

iloksi.

Jouni LiukeIstutuspuheen pitivät Essi Nisonen ja

Liina Hyttinen.

Rehtorit Erkki Matilainen ja Turjo

Lempinen myhäilevät – syystäkin.



20

Kuvia, muistelmia ja muita artikkeleita Martinrannan alueelta

Martti Walden

http://kotisivu.dnainternet.net/martwald/

Hyvän tahdon puu ja jumalien asumus

Tammi
Elokuussa 2009 – vähän ennen
Turjon tammen istutusta – pysty
tettiin Samppalinnan puistoon
tammi erään toisen VähäHeikki
län koulusta lähteneen suurmie
hen, oopperalaulaja Matti Salmi
sen kunniaksi. Turkuseuran pu
heenjohtaja, opetusneuvos
Vuokko Valkamo, kertoi tilaisuu
dessa tammipuusta ja sen sym
boliikasta mm. näin:

Tammi (Quercus Robur) on jalo

lehtipuu. Se voi kasvaa hyvin van

haksi, maailmassa on jopa yli 1000

vuotta vanhoja tammia. Tammi voi

kasvaa hyvin paksuksi ja hyvin kor

keaksi ja leveäksi puuksi.

Niitä kasvaa Suomessa vain ka

pealla tammivyöhykkeellä eteläises

sä Suomessa, oikeastaan kaikkein ko

meimpina VarsinaisSuomessa ja Tu

run seudulla. Täältä löytyy muuta

mia kuuluisia tammilehtoja: Ruissa

lossa, Naantalissa, Piikkiössä ja Pa

raisilla.

Tammi on lujaa puuainesta, sii

tä saadaan leveitä lautoja, sitä on

käytetty laivojen rakennusaineena,

siitä tehdään lattiaparkettia ja huo

nekaluja.

Tammipuu on hyvän tahdon

puu. Se suojelee myös muuta luo

makuntaa, se houkuttelee ympäril

leen ja lehvistönsä suojiin monipuo

lisen eläin ja kasvilajiston. Sen ko

loissa pesivät helmipöllöt, uuttu

kyyhkyt ja monet muut linnut. Ora

vat, hiiret ja myyrät ahkeroivat

puun alla ja levittävät sen siemeniä.

Sen alla saavat keväällä aikaisin hy

vän kasvupaikan vuokot ja kevätesi

kot.

Tammi esiintyy kansansaduissa

ja tarinoissa. Kaikissa niissä sitä on

pidetty voimallisena puuna, juma

lien asumuksena. Kreikan mytolo

giassa se on ylijumala Zeuksen ja

skandinavisessa tarustossa se on uk

kosenjumalan Thorin puu. Kaleva

lassakin on ISO TAMMI, se on siellä

maailmanpuu.

Jouni Liuke
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Kulttuuripääkaupunkivuoden 2011

pihakilpailu

Turussa järjestetään neljän vuo
den välein pihakilpailu edusta
vien turkulaispihojen löytämi
seksi ja pihakulttuurin edistämi
seksi. Seuraava kilpailu osuu Tu
run kulttuuripääkaupunkivuo
teen 2011 ja saa sen vuoksi en
tistä arvokkaammat puitteet. Ta
voitteena on saada kaupungin
pihat kulttuuripääkaupunkivuo
den arvoa vastaavaan kuntoon.

Turun Piha 2011 kilpailun jär

jestäjinä ovat Turkuseura, Turun

Pientalojen Keskusjärjestö, Turun

kaupunki, Turun Yrittäjät ja Varsi

naisSuomen Kiinteistöyhdistys.

Kilpailun teemaksi on valittu

”Turun pihat kuntoon kulttuuripää

kaupunkivuodeksi 2011”. Luvassa

on siis kulttuuripääkaupunkivuoteen

liittyviä erikoisteemoja, joista kuul

laan lisää myöhemmin.

Turun pihakilpailuissa on perin

teisesti ollut viisi kilpailusarjaa: ker

rostalopihat, rivitalopihat,omakotipi

hat, lomapihat ja yrityspihat. Ruutu

kaavaalueen puutalopihat ovat sisäl

tyneet rivitalopihasarjaan. Julkisia

pihoja on arvioitu erillisissä Turun

Ympäristö kilpailuissa. Tärkeä ar

viointiperuste pihakilpailuissa on ol

lut alkuperäisen luonnon lähtökoh

tien vaaliminen osana pihan suunnit

telua.

Vuoden 2011 kilpailusarjat, pi

hojen arviointiperusteet ja muut yk

sityiskohdat kerrotaan helmikuun

2010 aikana julkistettavassa han

keohjelmassa.

Martinrantaseura, joka menes

tyi hyvin Ympäristö 2009 kilpailus

sa, osallistuu myös tulevaan pihakil

pailuun. Seura valitsee keskuudes

taan oman kilpailuraadin, jonka teh

tävänä on löytää alueelta edustavia

pihoja ja ilmoittaa ne kilpailuun. Kil

pailun etenemisestä tullaan tiedotta

maan seuran tulevissa jäsenlehdissä.

Martinrantaseuran paikallis

raati toivoo saavansa asukkailta

vihjeitä alueen omaleimaisista,

kauniista ja viihtyisistä pihoista.

Kerro meille, jos mielessäsi on

joku sinua viehättänyt piha, on se

sitten omakotitalo, kerrostalo,

tai mikä muu piha tahansa. Yhtey

denotot tulisi mielellään tehdä jo

tämän kevään aikana.

Vihjeitä ottaa vastaan yhdistyk

sen ympäristöjaoksen vetäjä Turo

Lindqvist, puh. 044 054 2002,

turo.lindqvist@dnainternet.net.

Mallikelpoisista pihoista voi kertoa

myös muille johtokunnan jäsenille,

yhteystiedot löytyvät tämän lehden

viimeiseltä sivulta.
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Heikkilän kasarmi tutuksi

Martinrantaseura tutustui Heik
kilän kasarmiin – jo toisen ker
ran. Nyt näimme paikkoja, joi
hin ei ensimmäisellä kerralla
päästy. Kävimme juuri perus
teellisen remontin jäljiltä uusiu
tuneessa kasarmirakennuksessa
ja retkeilimme rannan entisen
lentoaseman (1915–1920) alu
eella. Oppaanamme oli komen
taja Juha Pallaspuro.

Retkeläiset saivat tutustua kasar

min upeaan päärakennukseen. Re

montti on tehty pieteetillä vanhan

rakennuksen historiallisia arvoja

kunnioittaen. Vuosikymmenten aika

na rakennuttuja väliseiniä on poistet

tu ja entisiä huonetiloja on korjattu

alkuperäiseen asuunsa.

Komentaja Pallaspuro kertoi ka

sarmin syntyvaiheista. Kasarmi oli

tarkoitettu alkujaan Venäjän Itäme

ren laivaston sairaalaksi. Ensimmäi

nen maailmansota muutti suunnitel

mia ja rakennus muutettiin kasarmi

rakennukseksi. Se tuli Venäjän Itä

meren laivaston tiedustelu ja viesti

joukkojen käyttöön.

Kasarmi ei kuitenkaan valmistu

nut sodan aikana, eikä juurikaan eh

ditty käyttää.

Kasarmin historiaa

Kasarmin maat kuuluivat 1600luvul

ta asti VähäHeikkilän kuninkaankar

tanon maihin. Ne pakkolunastettiin

Venäjän Itämeren laivaston tarpei

siin kasarmialueeksi. Rakentaminen

aloitettiin 1900luvun alussa ja var

sinainen kasarmi oli rakenteilla ai

nakin jo 1907. Rakennuksen suun

nittelivat luultavasti Nikolain insi

nööriakatemiassa koulutetut sotila

sinsinöörit. Päärakennus on raken

nettu oletettavasti silloisten tyyppi

piirustusten mukaan. Rakennuttaji

na olivat venäläiset ja rakentajina

suomalaiset.

Päärakennus on rakennettu ve

näläiselle kasarmirakentamiselle

tyypillisestä punatiilestä. Rakennus

ei saanut olla pramea, vaan sen tuli

olla tarkoituksenmukainen, kestävä

ja halpa. Silti se voi olla myös kau

nis, kuten Heikkilän kasarmi osoit

taa. Sama tarkoituksenmukaisuus

näkyy myös rakennuksen sisätilois

sa.

Rakennustöitä kiirehdittiin

Komentaja Juha Pallaspuro
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1914 alkaneen 1. maailmansodan ai

kana, kun venäläiset lisäsivät joukko

jaan Suomessa. Päärakennus valmis

tui vuonna 1917. Se oli vielä osit

tain sisustamatta, kun se vuoden

1918 alkupuolella siirtyi itsenäisty

neen Suomen haltuun.

Puskajusseja ja silakoita

Kesäkuussa 1918 alueelle siirrettiin

Itämeren Jalkaväkirykmentti n:o 1.

Siitä tuli seuraavana vuonna Porin

Rykmentti. 1920luvulla pääraken

nuksessa oli miehistötilojen lisäksi

mm. ruokala, sairaala, upseeri ja

aliupseerikerhot, sotilaskoti sekä

asuntoja. Päärakennus toimi Porin

Rykmentin kasarmina aina talviso

dan alkuun 1939 asti.

Merivoimat valloittivat osan ka

sarmialueesta Porin Rykmentin läh

dettyä. Turun laivastoasema toimi

siellä 1939–1944. Kasarmilla toimi

mm. sairaala. Vuosina 1943–1944

Heikkilässä koulutettiin yli 400 eesti

läistä, jotka palvelivat vapaaehtoisi

na jatkosodassa Suomen merivoimis

sa.

Kasarmialuetta pommitettiin tal

visodan aikana ankarasti useaan ker

taan. Tammikuun 4. päivänä 1940

alueelle pudotettiin yhteensä 70

pommia. Päärakennuksen ullakolle

syttyi kolmen pommin osumasta tu

lipalo. Sen seurauksia korjattiin kol

men kuukauden ajan. Rakennukses

sa rikkoutui noin 350 ikkunaruutua.

Tuhoja sattui myös muissa raken

nuksissa. Pahiten vaurioitui juhan

nuspäivän pommituksessa 1941 ra

kennus n:o 4, ns. kouluttajatalo.

Jatkosodan jälkeen porilaisten

Jalkaväkirykmentti 6:n 2. pataljoo

na sekä kranaatinheitin ja raskas

komppaniat palasivat Heikkilään.

Myös Viestijoukot toimivat kasarmil

la vuosina 1944–1963. Jalkaväki

rykmentti – Porin Prikaati – muutti

1963 Säkylään. Heikkilään sijoittui

Turun Ilmatorjuntapatteristo myö

hemmin myös 2. Erillinen Auto

komppania.

Myös Turun Varuskuntasoitto

kunta – nykyisin Laivaston soitto

kunta – toimi Heikkilässä pariin ot

teeseen 1940 ja 1970luvuilla. Vii

meiset vuodet ennen Merivoimien

tuloa päärakennuksessa toimi Turun

ja Porin Sotilasläänin esikunta.

Päärakennuksen ja muiden
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1910luvulla rakennettujen raken

nusten ulkoasut ovat pysyneet lähes

muuttumattomina tähän päivään

saakka.

Suomen ilmailun
varhaishistoriaa

Heikkilän alueella tehtiin myös itse

näisen Suomen ilmailuhistoriaa.

Martinrantaseuralaiset etsivät maas

tosta Turun ensimmäisen lentoase

man jäänteitä, joita tiedetään löyty

vän rantaalueelta. Villinä leviävä re

hevä kasvillisuus kätkee kuitenkin

ne katseilta piiloon.

Heikkilässä tehtiin 1910luvulla

Suomen ilmailun historiaa. Lentävät

koneet olivat siihen aikaan maassam

me uusi, suuri ihmettelyn aihe. Ei ol

lut kulunut kuin 12 vuotta siitä kun

Orville Wright lensi ensimmäisen

moottorikäyttöisellä koneella 36

metrin pituisen ilmalennon joulu

kuussa 1903.

Ensimmäisen maailmansodan ai

kana 1915–1917 alueella toimi Ve

näjän laivaston ilmavoimien II il

mailuprikaatin esikunta ja 5. ilmai

ludivisioonan vesilentoasema. Ase

man määrävahvuus oli 19 lentoko

netta.

Sodan loputtua vuonna 1918

kasarmialue ja vesilentoasema jäivät

Suomen haltuun. Alueelle sijoitet

tiin lentoasema, lentoosasto 5 ja

lentokoulu, jossa aloitettiin Suomen

lentävän ja teknillisen lentohenki

löstön lento ja tähystyskoulutus

1918.

Suomen ilmavoimat sai ensim

mäiset koneet lahjoituksena Ruotsis

ta. Ensimmäinen, No 1, oli Kreivi

Eric von Rosenin lahjoittama ja Suo

meen lentämä MoraneSaulnier joka

vastaanotettiin 6.3.1918. Päivä va

littiin ilmavoimien perustamispäi

väksi ja on nykyisin ilmavoimien

vuosipäivä. Suomen Ilmavoimat on

yksi maailman vanhimmista itsenäi

sistä ilmavoimista.

Vuonna 1917

valmistunut

rakennus nro.

5 toimi mm.

sairastupana.
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Lentoonnettomuuksiltakaan ei

täällä vältytty. Elokuussa 1918 syök

syi saksalainen luutnantti von Bu

lowBothkampin, joka oli Suomen il

mavoimien komentajan Seberin adju

tantti, ohjaama Friedrichshafen

kone mereen Turun lähellä. Samana

ja seuraavana vuonna koettiin kaksi

muutakin kuolemaan johtanutta len

toonnettomuutta Turun edustalla.

Jo lokakuussa 1918 Lentokoulu

siirrettiin Santahaminaan ja sieltä

Kauhavalle. Ilmavoimat siirtyivät

rantaalueelta pois mutta asema jäi

muutamaksi vuodeksi Turun Vesilen

toaseman siviilikäyttöön. Asema siir

tyi kuitenkin jo 1920luvun puolivä

lissä Ruissaloon nykyisen Turun Pur

siseuran sataman paikalle.

Suomalaisen sotilasilmailun tie

don, taidon ja osaamisen ensi aske

leet on otettu Heikkilässä.

Laivasto rantautuu
Heikkilään

Merivoimien Esikunta muutti joulu

kuussa 2007 Helsingistä Turkuun

valtioneuvoston turvallisuus ja puo

lustuspoliittisen selonteon linjauk

sen mukaisesti. Esikunta työskente

lee nyt historiallisella Heikkilän ka

sarmialueella. Alueen upea päära

kennus modernisoitiin perusteellises

ti nykypäivän tarpeita vastaaviksi

työtiloiksi, mutta historiaa kunnioit

taen.

Heikkilän kasarmilla työskente

lee nykyisin kolmisen sataa henki

löä, joista 180 on merivoimien esi

kuntalaisia, loput mm. Puolustushal

linnon Rakennuslaitoksen sekä Län

siSuomen sotilasläänin väkeä.

Kesäkuussa 2009 järjestettiin

Heikkilän kasarmilla Merivoimien

komentajanvaihtoparaati, kun kont

raamiraali Juha Sakari Rannikko

(s.1955) oli määrätty Merivoimien

komentajaksi ja amiraalin virkaan.

Myös hänen toimipaikkansa on

Heikkilän kasarmilla. Merivoimien

Esikuntaa johtaa esikuntapäällikkö,

lippueamiraali VeliJukka Pennala.

Korjaus ja muutostyöt kasar

mialueella jatkuvat. Parhaillaan van

haa, viime vuosikymmeninä lähinnä

ammusvarastona käytettyä luolastoa

laajennetaan räjäyttämällä kalliota

pois. Laajennusosaan tulee pääasias

sa toimistotiloja. Sotilaskodin vieres

sä sijaitseva kouluttajatalo on nyt

vuorostaan peruskorjattavana.

Senaattikiinteistöt hallinnoi

suurinta osaa alueesta ja rakennuk

sista. Puolustusvoimilta liikeneviä ti

loja kunnostetaan ja vuokrataan nyt

myös ulkopuolisille, ensisijaisesti

valtionhallinnon asiakkaille.

Pääosa rakennuksista ja luolasto

jää kuitenkin puolustusvoimien

käyttöön. Suomen armeijan yli 90

vuotinen historia Heikkilän kasar

milla saa jatkoa.

Jouni Liuke

Lähteet:

– TMM, Rak. historiallinen doku

mentointi, Aakko 2006.

– Wikipedia, Luettelo Suomen ilma

voimien lentoonnettomuuksista.
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Kasarmialueen vanhat rakennukset
1. Päärakennus 1907–1917

4. Kouluttajarakennus 1918, alun perin leipomo, sauna ja pesutiloja,

yht. 10 huonetta. Myöhemmin saunatiloja ja pyykkitupa. Muutettiin

1980luvun lopulla koulutus ja toimistotiloiksi.

5. Vanha poliklinikka 1917. Alun perin neljän perheen asuintalona,

aliupseeriasuntoina ja sairastupana. Vuodesta 2002 poliklinikka ja

toimistotiloja.

6. Turvatalo n. 1918. Alun perin 14 hevosen talli, autotalleja sekä va

rastoja, yläkerrassa asuntoja. Myöhemmin It. patterin tykkihalli,

1993–2006 turvatalona (sotapoliisin tilat).

7. Simulaattoritalo 1917. Rakennettiin asuntokäyttöön. 1918 venäl.

langaton lennätinasema, 1930 radioasema, 1963–2000 merivartios

ton radioasema, viimeksi puolustusvoimien simulaattoritalona.
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KOLUMNI

Naamabaarissa

Lämpimät silmänsä loistavat, katse

lee ympärilleen, hoikka eläkeläinen,

alun perin meren tytär, saariston lap

si. Kuuntelee. Miehet väittelevät,

Pukkinen, Saku Koivu, Juhani Tam

minen, Vanhanen yli muiden.

Örinää, ohitse kiitävän ambu

lanssin vavahduttava ujellus. Paloau

to perässä.

”Sä et kyyneltä nää, vaikka

syömmeni nyyhkii”. Viroa ja suomea

taitava mies palaa jukeboksilta. Hy

myilee surullisesti. Meren tytär muis

telee, katsoo miestään kysyvästi, mis

sä Akin elokuvassa ja miten se jat

kuu? ”Ei kaihoakaan vaikka lähdit

sä pois”.

Hattupartamies saman talon E

rapusta lähtee tupakalle, mies Invali

dien talosta seuraa perässä, rekka

auto vaihtaa pienemmälle, kiihdyt

tää. Sen kuulee.

”Yks semmone ja yks tommone

kauniisiin laseihin”. Nainen tiskin ta

kaa  hymyilee, semmone ja tommo

ne jo melkein laseissa ennen tilaus

ta. Toinen aamulla ilmestyvä ilta

aviisi nostaa Väyrysen jalustalle, toi

nen tallaa jalkoihinsa. Hopeanvalko

tukkkainen taksimies kiroaa lehdet –

oikeutetusti, saariston lapsi miettii,

nyökkää itsekseen

Meren tytär kärsii liikenteen me

lusta, nyt ulkona 15 astetta, sisällä

saman verran plussaa. Ei pääse ulos

oluelle Martinkadun liikennettä las

kemaan, melua kuulemaan. Jykevä,

harmaapartainen vanhempi mies yk

sin vakiopaikallaan, hän kuulee

huonosti. Frapun pitkä nainen tulee

kaffelle, vaihtaa aina muutaman

mukavan sanan, miehensä tulee

kohta perässä, istuu äijäporukkaan,

osallistuu väittelyihin. Ruskeasilmäi

nen mies lukee kirjaa, katsoo lämpi

mästi, kun kysyy häneltä jotakin.

Taksi hakee ystävällisen vakio

parin, toisen vakioparin asuintalo

paketissa. Tulevat edellisten tilalle,

kuin tilauksesta, naisella kävelysau

vat. Musta baskeri päässä istuva

mies huikkaa tervehdyksen. Tumma

nainen huutaa venäjäksi, maalarit

tulevat ja menevät työasuissaan jo

ennen ruokatuntia. Vastapäiset talot

kaunistuvat, yksi kerrallaan. ”Minun

veljeni Jan iloluontehellaan tytöt

hurmasi täällä ja tuolla”. Komea

mies, isot kädet kuin Pentti Linkolal

la jukeboksilla.

Baarissa monta puolituttua. Me

ren tyttären, kolmen lapsen äidin ja

kuuden lapsenlapsen mummin, D

rapussa asuvan pienituloisen eläke

läisen sydän sykkii. Heille. Lämpi

mästi.

Miehensä opettelee samaa sydä

mensivistystä.

Leo Lindstedt



28

– Jos limenvihreä väri on muo
dissa, on turha täyttää kukka
kauppaa punaisilla kukilla, sa
noo RuusuAulan omistaja Han
nele Vikama.
– Kukkakauppiaan täytyy koko
ajan nuuskia, missä mennään.

Sisustustrendit vaikuttavat sii

hen, minkä värisiä kukkia ihmiset os

tavat. Hannele Vikama pysyy ajan

hermolla, sillä hän käy kahdesti

vuodessa messuilla ulkomailla ja lu

kee alan kirjallisuutta. Martinkatu

1:ssä sijaitsevan kukkakaupan lahja

tavarat Vikama tuo myös itse ulko

mailta.

Muoviin kääräistyjä leikkokuk

kia voi nykyään ostaa mistä tahansa

Martinrannan yrittäjiä

Hyvä kukkakauppias tuntee ajan trendit

RuusuAulan Hannele Vikama tuntee kevään kukkasesongit, jotka ovat ystävänpäi

vä, naistenpäivä, pääsiäinen, vappu ja äitienpäivä.
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Opastettuja kävelyretkiä

Turkuseura järjestää toukokuussa kolme Tulp paserul retkeä. Ensim

mäisen opastetun kävelyretken 6.5. teemana on ”Telakoi ja tornitaloi –

mennyt ja nykyst Aurajoe alajuaksu varrelt”. 20.5. järjestettävän retken

teemana ovat ”Keisari Aleksanteri I:n visitit Turus”. Kevään viimeinen

retki 27.5. on nimeltään ”Musisointti Turus enne ja jälkken 1790”. Kai

kille avoimet retket järjestetään yhteistyössä Turun matkailuoppaiden

kanssa ja ne alkavat klo 18. Opastusmaksut ja retkien kokoontumispai

kat tiedotetaan Turkuseuran kotisivuilla www.turkuseura.fi huhtikuus

sa. Lisätietoja myös puh. 2331073 ja info@turkuseura.fi.

marketista. Onneksi ne eivät kaikille

asiakkaille riitä. Kukkakaupasta saa

keväisen tulppaani tai liljanipun

kauniisti sidottuna.

Vikaman mukaan myös erilaiset

pienet ruukkuistutukset ovat tulleet

suosituiksi. Esimerkkinä hän mainit

see tulevan pääsiäissesongin narsissi

ruukut.

– Floristin työ on käsityöpohjais

ta. Vaativampi tilaus vie useita työ

tunteja, Vikama selvittää.

– Hyvän ammattitaidon lisäksi

palvelu on tärkeää. Pitää osata kuun

nella, mitä asiakas haluaa.

Asianmukaiset internetsivut

ovat tänä päivänä tärkeä osa kukka

kauppojen palvelua. Asiakkaat osaa

vat hakea tietoa esimerkiksi mor

sius tai surukukista netistä.

Sunnuntaikävijät
vakioasiakkaiksi

RuusuAula on ollut Hannele Vika

man omistuksessa jo runsaat 25

vuotta. 50luvulla perustettu liike –

alun perin kukka ja herkkukauppa

– sijaitsi osoitteessa Martinkatu 7.

RuusuAulan ensimmäinen omistaja

oli Lempi Saario. Vikama osti liik

keen yhdeltä sen myöhemmältä

omistajalta vuonna 1984. Yritys

muutti Martinsillan kupeeseen

vuonna 1994.

RuusuAulassa työskentelee Vi

kaman lisäksi kaksi vakituista työn

tekijää. Liikkeen asiakaskunta koos

tuu sekä satunnaisista että vakio

asiakkaista.

– Palvelemme sunnuntaisinkin,

moni tulee silloin ensimmäistä ker

taa ja jää samalla vakioasiakkaaksi.

Asiakkaiden joukossa on martinmä

keläisiä, ja myös Martinrantaseuran

alennukseen oikeuttavaa jäsenkort

tia käytetään, Vikama kertoo.

Kristiina Syrjäsuo
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Et sää Marttii tunne?

Laatinu Leo Lindstedt

Täs o vähä tämmöst kotiseutuoppi ja viäl voi voitta palkinnonki.
Tää o meinattu myäs tämmöse kotiseutupaseru aiheks. Se tarkotta
et voit kiärttä omas kauniis kaupunkiosassas ja samal otta jutuist
selvä. Tämä kiarrokse voi tehrä kumpa suunta vaa; ihan niin, ku
kolmose raitiovaunu sillo joskus.

Kaikkie parhaitte vastaajie joukost arvota yks joka saa 30 euro lahjakorti Pip

purimylly. Sill saa siäl varmast mahas täytte.

Ja sit kysytä:

1) Mitä oliska Martti ilma föri, se mikä viä ”tois pual jokke”. Minä vuanna

toi föri alko kulkema nykysel paikallas?

2) Tosa lähel jokirantta yhre talo seinäs paratitrappu yläpualel luke teksti

Onninlinna ja vuasluku. Mikä se vuasluku mahta olla?

3) Siin sama karu varrell aika lähel Onninlinna on putiikki, jonka nimes

esinty yks elukka. Mikä?

4) Kui mont porrast on Martin kirko viärel ku nousta Tiilentekijänkarult

ylös Vilhonkatu pitki sinne mäem pääl?

5) Ns. Velkastemäes o monta seittemänkerroksist hiano talo. Mut kui mont

niit o yhteensä?

6) Mink upeen kaunistukse Turun AKilta rakenta iloksemme joka kesä?

7) Urheilupuistos o semmone muistomerkki mis luke kuka sitä puisto o

ollu perustamas. Kai sä sen tiärät ja jollet tiärä ni käy kattomas.

8) Ku lähretä kävelemä Iräist Pitkäkattu Betaniankarult sinne Kaskenkarul

päi ni ensmäine poikkikatu mene vaa vasemmal, sinne Urheilupuisto

suunta. Mikä sen karu nimi o nii suameks ku ruattikski.

9) Osuspanki VähäHeikkilä konttori eres o yks aika moderni veistos. Kuka

sen on tehny ja mikä sen nimi mahta olla?

10) Stålarmi ja Marti katuje risteykses – vastapäätä sitä kaunist kukkakioski

 on simmone piäni puistikko, jos on paljo tiäty sorttisi enemmänki ete

läs kasvavi puit. Mist puulajist mahta olla kysymys?

Lähetä vastaus taval tai toisel maaliskuu loppu mennes Jounil tai Leol:

Jouni Liuke, Itäinen Rantakatu 54 F 91 20810 Turku, jouni.liuke@pp.inet.fi

Leo Lindstedt, Martinkatu 7 D 61 20810 Turku, leo.lindstedt@gmail.com
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Kultaa ja kunniaa Martinrantaseuralle

Turkuseura järjesti viime vuon
na kaksi suurta kilpailua, kau
punginosaseurojen väliset toi
mintakilpailut ja Ympäristö
2009 kilpailut. Martinrantaseu
ra ry. peri voitot molemmissa.

Toimintakilpailu

Turkuseuran kaupunginosaseurojen

välinen toimintakilpailu on järjestet

ty vuosittain jo lähes kahdenkymme

nen vuoden ajan. Nuori Martinranta

seura on sijoittunut kaikkina viitenä

toimintavuotenaan 25 parhaan seu

ran joukkoon, nyt tuli ensimmäinen

ykköstila.

Kilpailukohteena oli edellisen

vuoden, v. 2008, toiminta. Arvostelu

suoritetaan saatujen vuosikertomus

ten pohjalta, mutta arvioinnin koh

teena ovat myös seurojen jäsenleh

det ja nettisivut. Kilpailussa tuo pis

teitä eniten toiminnan monipuoli

suus ja laajuus.

Arvostelussa tarkastellaan seuro

jen toimintaa erityisesti kotiseutu

työn laajuuden ja laadullisuuden

kannalta. Tärkeäksi katsotaan mm.

alueen historian, kulttuurin ja oma

leimaisuuden vaalimisen hyväksi teh

ty työ. Tärkeää on myös asukasviih

tyisyyden, turvallisuuden ja palvelui

den parantamiseksi tehty edunval

vontatyö.

1. Martinrantaseura 636 p.

2. Kakskertaseura 561 p.

3. Nummenpakanseura 252 p.

Parhaan pistemäärän, 644 p., saalis

ti kuitenkin edellisen vuoden voitta

ja Portsa Ry. Voittajaksi julistettiin

kuitenkin Martinrantaseura, koska

kilpailusäännöissä sanotaan, ettei

sama seura voi saada 1.palkintoa

peräkkäisinä vuosina.

Ympäristö 2009 –kilpailu

Vuonna 2009 järjestetyn kilpailun 1.

osassa tehtävänä oli tarkastella ny

kypihojen käyttöä ja 2. osassa arvos

teltiin valittujen alueiden tasoa.

Painopisteinä oli mm. alueen viihtyi

syys, parhaiten hoidetut vanhat ra

kennukset, parhaiten toteutetut laa

jennukset ja uusiokäyttö sekä kilpai

lualueen vetovoimaiseksi tekevät

kohteet.

Kilpailun palkintoraati totesi,

että Martinrantaseuran kilpailutyö

oli ainoa täydellinen, kaikkiin kilpai

lukohtiin vastannut työ. Martinran

taseura ansaitsi voittonsa.

1. Martinrantaseura 7,0 p.

2. Toispual jokke 5,3 p.

3. HalinenRäntämäki 4,3 p.

Kunniakirjan lisäksi voittajalle an

nettiin palkinnoksi Kaarina Mau

nuntyttären puistoon alueelle sopiva

puu, esim. katsura ja penkki. Puu

istutetaan keväällä sopivana istu

tusaikana. Puutarhaneuvos Arno

Kasvi ja maisemaarkkitehti Ritva

Nummiora hoitavat järjestelyt.

Jouni Liuke
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Martinrantaseura toimii:

Liikenneilta lokakuussa
Martinrantaseuran alueella on
jatkuvasti kasvava läpikulkulii
kenne koettu selkeäksi uhaksi
alueen asukasviihtyisyydelle ja
turvallisuudelle. Seuran aloit
teesta järjestettiin viime loka
kuussa valtion virastotalon Saa
ri salissa suuri liikenneilta. Oh
jelmassa pureuduttiin Turun ete
läisten osien kasvaviin liiken
neongelmiin. Martinrantaseu
ran vastuulla tilaisuuden ohjel
man suunnittelu, toteutus ja
juonto. Aluekumppanuus huo
lehti käytännön järjestelyistä.

Martinmäen kasvava läpikulku

liikenne on Martinrantaseura on jo

vuosia pohtinut mahdollisuuksia,

joilla tilannetta voitaisiin parantaa.

On oltu yhtä mieltä siitä, että läpikul

kuliikennettä pitää voida vähentää

tavalla tai toisella.

Martinrannan liikenteeseen vai

kuttavat useat seikat. Lähitulevaisuu

dessa aloitetaan Telakkarannan ja

VähäHeikkilänkasarmialueenraken

taminen. Näitten alueitten liikenneli

säys koetaan luonnolliseksi paikalli

sen rakentamisen aikaansaamaksi.

Sitä vastoin Hirvensalon, Satavan ja

Kakskerran lisärakentamisesta aiheu

tuva Martinmäen läpikulkuliikenne

on selkeä haitta.

Liikenne tulee kasvamaan kak

sinkolminkertaiseksi tulevan kah

denkymmenen vuoden aikana. Li

säys tulee johtumaan, paitsi aluera

kentamisesta, myös asukkaitten va

rallisuustason ja perherakenteen

kasvusta. Saarilta tuleva liikenne ra

sittaa pääasiassa Stålarminkatua ja

Vähä Heikkiläntietä, mutta vaikut

taa myös Itäisen Pitkänkadun ja

Martinkadun liikenteeseen.

Askaistentie on toinen liikennet

tä Martinmäkeen tuova väylä. Lii

kenne on jo nyt samaa luokkaa kuin

Stålarminkadullakin. Tulevaisuudes

sa sitä tulee lisäämään Kaarinan

suunnalta tuleva kasvava läpikulku

liikenne. AlaLemun, Auvaisbergin

ja Torppalan rakentaminen tuo alu

eelle n. 6  7000 uutta asukasta

Em. tosiasiat ovat saaneet Mar

tinrantaseuran hallituksen huolestu

maan Martinmäen liikennemääris

tä. Seura päättikin esittää liikenneil

lassa aivan uusia ajatuksia tuovan

esityksen eteläisen Turun liikenteen

ratkaisuiksi.

Tilaisuuteen kutsuttiin Turun

liikenteestä päättävät virkamiehet ja

poliitikot sekä Kaarinan liikenne

suunnittelusta vastaava virkamies.

Allekirjoittanut sai juontaa tilai

suuden. Seuran liikennekanna

nottoa yleisesti alusti varapuheen

johtaja Turo Lindqvist. Alustuksen

toisessa osiossa hallituksen jäsen

Kaarlo Ilmanen esitteli ansiokkaasti

kymmenille osallistujille jokseenkin

tuntemattoman elementtitunnelirat
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kaisun Aurajoen 100 metriä leveän

suun alittamiseksi.

Martinrantaseuran esitykset

Martinrantaseura esitti, että Hirven

salon suunnasta tulevan – Stålarmin

kadulle ja Vähäheikkiläntielle suun

tautuvan – suuren liikennemäärä ja

kamiseksi rakennettaisiin Majakka

rannan jälkeen kolmas tieyhteys Au

rajoen alitse Aurajoen länsirannalle.

Aurajoki alitettaisiin elementti

tunnelilla. Elementtitunneli asennet

taisiin peruskallion päälle, jolloin

tunneli olisi mahdollista rakentaa

alle 500 metrin mittaiseksi.

Tunneli alkaisi Hirvensalon puis

totieltä ja päättyisi joen toiselle ran

nalle Vallihaudankadun tienoille.

Näin lyhyeen tunneliin saisi johtaa

myös kevyttä liikennettä. Elementti

tunnelin kautta Aurajoen länsiran

nalle päätyvä liikenne ohjattaisiin

Pansion ja Suikkilantielle. Tunne

liin olisi mahdollista ohjata etelästä

Hirvensalosta ja idästä Vähäheikki

läntietä tulevaa liikennettä.

Seuran esityksen mukaan Vähä

heikkiläntietä olisi parannettava ja

se olisi jatkettava Hippoksentielle ja

edelleen Helsingintielle asti. Tällä

ratkaisumallilla syntyisi yhteys, joka

vetäisi TYKS:in ja yliopiston suun

taan pyrkivää liikennettä pois taa

jaan asutulta StålarminkatuMartin

katu ja Itäisen Pitkänkadun alueelta.

Virkamiesten ja yleisön
kannanotot

Kaarinan kaupungin tekninen johta

ja Jyrki Lappi selvitti näkemyksensä

Kaarinan suunnasta tulevan liiken

teen vaikutuksesta Martinmäkeen.

Lappi sanoi, että Kaarinasta tuleva

liikenteen lisääntyvä paine ohjataan

Kurkelantielle ja sitä kautta Helsin

gin moottoritielle ja vanhalle 110

tielle. Liikenne ei näin ollen suun

tautuisi Harittu  Ispoinen  Martin

mäki tiestölle. Yleisö esitti epäilyn,

että näin tulee kuitenkin jossain

määrin käymään. Lappi totesi myös,

että silta Hirvensalosta voitaisiin ra

kentaa etelämmäs Kaarinankin puo

lelle ja Kakskerrasta Kuusiston Vuo

lahteen.

Turun kaupungin liikennesuun

nittelupäällikkö Heikki Nieminen

tyrmäsi seuramme liikennesuunni

telman totaalisesti. Hän korosti

Sorttamäen sillan tarpeellisuutta

Hirvensalon liikenteen purkajana.

Hänen käsityksensä mukaan sillan

liikenne suuntautuisi Eteläkaarelle.

Yleisökannanottoja oli tähän

asiaan useita. Niissä todettiin Sortta

mäen sillan syöttävän liikennettä

myös Ispoisten Puistotien kautta As

kaistentielle ja Marttiin.

Nieminen tyrmäsi elementtitun

nelin sanomalla, ettei sitä voi raken

taa Aurajoen paksulle savipohjalle.

Asiantuntijat kuitenkin sanovat tois

ta. Telakkarannan puolella louhi

taan kalliota pois tunnelin kohdalta

ja toisella puolella jokea on savea

vain sen verran, että peruskallio on

juuri sopivalla syvyydellä. Toripark

ki on vastaavanlainen, mutta paljon

suurempi betonikaukalo, ja sitä
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suunnitellaan 60 metrin syvyiseen

saveen!

Nieminen ja kaavoitusarkkitehti

Iina Paasikivi sanoivat, ettei liiken

nettä voi siirtää sataman läheisyy

teen koska siellä on liikennettä jo

nyt liikaa. Yleisö kysyi, eikö Kouluka

dulla, Puistokadulla ja Martinkadul

la liikennettä ole vielä tarpeeksi?

Yleisö totesi myös, että tilannetta sa

taman suunnalla helpottaa Suikkilan

tien rakentaminen nelikaistaiseksi ja

satamatoimintojen siirtyminen Pan

sioon. Paasikivi esitti mielipitee

nään, ettei Vähäheikkiläntietä tulla

viemään koskaan Kurjenmäkeä kau

emmas itään.

Tilaisuuden päätti Ympäristö ja

kaavoituslautakunnan puheenjohta

jan Jorma Hellstenin puheenvuoro,

jossa hän kiitteli asukkaitten aktiivi

suutta. Hän sanoi oppineensa jotain

uuttakin uppotunnelista.

Kun Martinrantaseuran liiken

netilaisuus päättyi, päättyivät myös

aluekumppanuuden asukkaan ääni

tilaisuudet Turussa.

Kimmo Samuli

Liikenneillan paneeli: vasemmalta Jorma Hellsten, Iina Paasikivi, Jyrki Lappi ja

Heikki Nieminen.
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Betaniankadun päiväkoti uhataan sulkea

Turun peruspalvelulautakunta
on käsitellyt useiden päiväko
tien sulkemista. Lakkautetta
vien listalla on myös Betanianka
dun päiväkoti.

Martin alue on osa keskustan

kaupunkirakennetta. Sen tulee sisäl

tää keskustaasumista tukevia palve

luita. Lasten päivähoito kuuluu nii

hin. Siksi Betaniankadulla on toimi

nut päiväkoti jo yli 50 vuotta.

Alue on rakennettu pääosin

1950luvulla ja nyt on käynnissä su

kupolvenvaihdos. Ympäristö on viih

tyisä, ja alueen monipuoliset palve

lut ovat vetäneet puoleensa lapsiper

heitä. Tätä kehitystä ei saa tyrehdyt

tää päivähoidon palveluita heikentä

mällä.

Lasten vähenemisestä ei ole

kyse. Betaniankadun päiväkotiin on

jatkuvasti lapsia jonossa.

Päiväkodin lopettamisaikeet

ovat järkyttäneet ja yllättäneet las

ten vanhemmat. He ovat olleet tyy

tyväisiä pienen päiväkodin tarjoa

maan kodinomaiseen ilmapiiriin.

Päiväkodissa lapset ovat saaneet hy

vän hoidon ja yksilöllistä huomiota.

Sen myötä on voitu toteuttaa asioi

ta, jotka isommissa päiväkodeissa ei

vät onnistu.

Huolestuneet vanhemmat ovat

tehneet päättäjille kirjallisen vetoo

muksen päiväkodin säilyttämiseksi

ja lapsiperheille ystävällisen keskus

taasumisen turvaamiseksi.

Martinrantaseura on mukana

rintamassa puolustamassa Betanian

kadun päiväkotia. Kaupungin tulee

noudattaa hyväksymäänsä Turun

varhaiskasvatussuunnitelmaa. Siinä

todetaan mm., että palvelualueen

”tehtävänä on järjestää asiakasläh

töistä alueen ominaispiirteet huo

mioon ottavaa päivähoitoa”.

Betaniankadun päiväkotia ei saa

lopettaa kestämättömillä perusteilla.

Martin kirjasto?
Maaliskuun 13. päivänä tulee kuluneeksi vuosi Martin kirjaston sulkemi

sesta. Miltä sinusta nyt tuntuu? Mitä ajatuksia sinulle tulee mieleen tapahtu

neesta. Käytitkö Martin kirjastoa, entä nyt, miten nyt hoidat kirjastokäynnit

vai oletko lopettanut ne kokonaan?

Kerro vapaasti ajatuksesi ja sen mitä nyt ajattelet Martin kirjastosta ja

sen sulkemisesta.

Lähetä vapaamuotoiset kommenttisi ja ajatuksesi Leo Lindstedtille joko

kotiosoitteeseen Martinkatu 7 D 61 20810 Turku tai sähköpostiosoitteeseen

leo.lindstedt@gmail.com. Lähetä kommenttisi helmikuun loppuun mennes

sä, sillä kirjaston sulkemisen vuosipäivänä järjestetään kirjastojen tilannetta

koskeva keskustelutilaisuus. Siitä kerrotaan tarkemmin paikallislehdissä.
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Tapahtumakalenteri
Kevät 2010

Jarkko Laine ilta

torstaina 18.2.2010 alk. klo 19.00
Järjestämme yhdessä Jarkko Laineen seuran kanssa kirjallisen illan ravintola

Hugossa. Saamme vieraita Jarkko Laineen seurasta. Joni Pyysalo ja Pekka

Ruola kertovat muistojaan Jarkosta ja näyttelijä Arno Virtanen lukee

valittuja pätkiä Jarkon tuotannosta.

Tuo oma runosi tai lempirunosi kuultavaksi!

Illan ohjelmassa myös leikkimielinen tietokilpailu. Sen teemana on Turku,

Martti ja kulttuuri. Osallistujien tietoja testaa Leo Lindstedt leikkimielisessä

joukkuetietokilpailussa.

Palkinnot hurmaavat.

”Vanhat valokuvat”

tiistaina 16.3.2010 klo 17.30 kahvila Wäinössä
Valokuvaajamestari PerJohan Lundsten esittää vanhoja valokuvia ja niiden

kertomaa Turusta 1930luvulta alkaen.

Mukana on vanhoja ennen julkaisemattomia kuvia hävinneistä kortteleista ja

rakennuksista Martin kaupunginosan alueelta.

Ennen esitystä, kello 17.00, järjestetään yhdistyksen kevätkokous.

Katso kokouskutsu tämän lehden sivulla 2.

Teatteriilta

sunnuntaina 18.4.2010 klo 16.00
Laura Ruohosen kirjoittama näytelmä ”Sotaturistit” esitetään TEHDAS

teatterissa Manillassa, Itäinen Rantakatu 64.

Näytelmä on viiltävän hauska, mustaa huumoria viljelevä draama pieleen

menneestä turistimatkasta. Se on samalla myös tarina elämän arvoista ja

moraalisista valinnoistamme.

Sotaturistit on TEHDAS Teatterin ja Turun Kaupunginteatterin

yhteistuotantoa.

Olemme varanneet 30 lippua. Varaa omasi sitovasti 19.3. mennessä.

Lippujen hinta á 16 euroa (norm. 20 euroa).

Maksa tilille 571097252324 ja ilmoittaudu puh 040 557 2500 (Raili Kataja)
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Pihlajaniemi ja Airiston tähti

tiistaina 18.5.2010 klo 17.00
Tutustumme Robert Rainion opastuksella Pihlajanniemen entisen kylän

raunioilla kukkiviin luumulehtoihin ja muuhun kulttuuriperäiseen luontoon.

Sen jälkeen hissi vie meidät 18kerroksisen 58 metriä korkean Airiston

tähden ylätasanteelle. Ihailemme sieltä seuramme alueen upeimpia

näkymiä.

Kokoontuminen linjaautopysäkillä n:o 82 Pihlajaniemi kello 17.00.

Hyvä lukija!

Martinrantaseura haluaa järjestää jäseniä kiinnostavia tapahtumia.

Tee ehdotuksia uusista ja raikkaista mahdollisuuksista ja kerro niis

tä hallituksen jäsenille, katso sivu 39, tai seuran wwwsivujen väli

tyksellä osoitteessa www.martinrantaseura.fi.
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Jäsenalennusta myöntävät liikkeet

Yrittäjä!

Meidän kauttamme tavoitat helposti alueen asukkaita. Otamme vastaan mainok

sia alueen yrittäjiltä ja toimijoilta. Käytä mahdollisuutta hyväksesi! Seuraava jä

senlehtemme ilmestyy syyskuussa.

Ilmoitushintamme ovat:

Mustavalkoinen Väri

Koko sivu 100 euroa 120 euroa

Puoli sivua 60 euroa 70 euroa

Nejäsosasivu 40 euroa 50 euroa

Kehys Kurki
Kehystykset, peilit ja ripustuskiskot
Alennukset tuotekohtaisesti
Tiilentekijänkatu 810
Puh. 235 2727

Kevytpyörä
Alennukset tuotekohtaisesti
Martinkatu 11
Puh. 234 2108

KuvaLaine
Valokuvaamo yms.
Alennukset tuotekohtaisesti
Stålarminkatu 9.
Puh. 235 6476

Myllypuoti
Antikvariaatti ja vanhan tavaran
kauppa
Alennukset tuotekohtaisesti
Martinkatu 7. Puh. 235 7223

RuusuAula
Kukkaostoksista 10%, ei koske kaikkia
ulko ja kausikukkia
Martinkatu 1. Puh. 235 6849

Sisustustie Oy
Kalusteasennus ja sisustusliike
1015 % tuotteesta riippuen
Stålarminkatu 5
Puh. 234 3166, 040 729 1643

Stålarmin kukka
10 % kukkaostoista, alennus ei
koske lahjatavaraa eikä kortteja
Stålarminkatu 2. Puh. 235 4194
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HALLITUS V. 2010

Jouni Liuke, puheenjohtaja

Itäinen Rantakatu 54 F 91, 20810 TURKU

Puh. 040 0930 304

Turo Lindqvist, varapuheenjohtaja

Stålarminkatu 3 A 12, 20810 TURKU

Puh. 044 054 2002

Heimo Kumlander, sihteeri

Betaniankatu 2 as. 16, 20810 TURKU

Puh. 040 593 4021

Matti Koskimies, taloudenhoitaja

Stålarminkatu 13 as. 6, 20810 TURKU

Puh. 050 387 0590

Kaarlo Ilmanen

Itäinen Rantakatu 48 G 196, 20810 TURKU

Puh. 040 052 2425

Katriina Kankamo

Sirkkalankatu 42 B 5, 20700 TURKU

Puh. 050 564 7451

Raili Kataja

Itäinen Rantakatu 40 A 15, 20810 TURKU

Puh. 040 557 2500

Leo Lindstedt

Martinkatu 7 D 61, 20810 TURKU

Puh. (02) 232 1978

Robert Rainio

Martinkatu 1 B 23, 20810 TURKU

Puh. 050 530 4338

Kimmo Samuli

Talonmäenkatu 13, 20810 TURKU

Puh. 040 538 5002

Sähköposti:

etunimi.sukunimi@martinrantaseura.fi

Jäsentiedotteen julkaisija: Martinrantaseura ry
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JAOSTOT

Jaostot ja niiden kokoonkutsujat

Historiajaosto Jouni Liuke

Ohjelmajaosto Robert Rainio

Tiedotusjaosto Heimo Kumlander

Ympäristöjaosto Turo Lindqvist

Jaostoihin toivotaan lisää jäseniä, jo

ten mikäli jonkin jaoston toiminta

kiinnostaa, otathan yhteyttä kyseisen

ryhmän kokoonkutsujaan lisätietojen

saamiseksi.






