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Puupäitä ja kulttuurilintuja
Turku tunnetaan maailmalla puisto-
jen ja puiden kaupunkina. Vehrey-
den perustana on Engelin Turun pa-
lon jälkeen laatima asemakaava,
joka perustui puisto-, bulevardi- ja
palokujanne-ajatteluun. Kaavan he-
delmistä nautimme ja niitä vaalim-
me edelleen.

Turkulainen puistokulttuuri on
saanut suuren kunnianosoituksen. Tur-
ku nimitettiin Euroopan puupääkau-
pungiksi vuodeksi 2011 . Yleiseuroop-
palaisena tavoitteena on luoda asuk-
kaissa harrastusta puihin ja herättää
henkilökohtainen suhde niihin. Suhde
syntyy tuntemuksista. Se syntyy lap-
suuden leikkien muistoista, varttu-
neemman iän herkistä hetkistä puun
katveessa ja vanhuuden kokemuksista.

Puiden pääkaupunkivuotena kan-
nattaa miettiä puita ja niiden merkitys-
tä asumisviihtyvyyteen. Keskusteluun
voi ottaa monia kysymyksiä: Tunnem-
meko puittemme historiaa, tiedämme-
kö miten kaupunkipuita hoidetaan, mil-
lainen on puittemme tulevaisuus? Puit-
ten arvo on mittaamaton, on sitten
kyse suuren kaupunkipuiston sadoista
puista tai laitakaupungin töllin vanhas-
ta pihapuusta.

Martinrannan puu?
Mikä on alueellemme tyypillinen puu?
Jotkin kaupunginosaseurat – mukaan
lukien Martinrantaseura – harkitsevat
alueelleen oman nimikkopuun valin-
taa. Esimerkiksi Portsassa se on pihla-
ja. Sitä istutetaan kaikille puutalopi-

hoille. Mikä olisi Martinrannan nimik-
kopuulaji? Kerro meille mielipiteesi
siitä.

Martinrantaseura ottaa mielellään
vastaan asukkaiden muistoja ja tietoja
alueemme puista. Onko mielessäsi jo-
kin yksittäinen puu tai puuryhmä?
Liittyykö siihen joku tarina tai erityis-
tä historiaa ja muistoja? Kerro meille
myös niistä. Ehkä voisimme lehtemme
tulevissa numeroissa kertoa puupää-
kaupungin kunniaksi jonkin Martin-
rannalle tärkeän puun tarinan.

Kulttuurilintu varpunen
Mikä olisi hyvä, koko valtakunnan
alueelle sopiva kotiseudun maskotti?
Tätä kyseli Suomen Kotiseutuliitto
viime vuonna kilpailussaan. Kyselyyn
tuli runsaasti hyviä ehdotuksia. Mie-
tinnän jälkeen päädyttiin ratkaisuun,
että mainio, kaikkien suomalaisten ko-
tiseutuyhdistysten yhteinen maskotti
on kulttuurilintu varpunen.

Aiheelle löydettiin hyvät peruste-
lutkin:

”Varpunen on yksi yleisimmistä

pikkulinnuistamme. Se on levinnyt

kaikkialle koko maahan. Se on aina

ollut ihmisasutuksen seuralainen. Vii-

me aikoina varpusten määrä on maa-

seudulla vähentynyt ja varpusesta on

tullut yhä enemmän kaupunkien lintu.

Se on oppinut paljon urbaaneja tapoja

ja se ruokailee hyvin tottuneesti ihmis-

ten seurana vaikkapa torikahviloissa.”

Tosi on. Varpunen on tuttu lintu
meillä Martin alueellekin. Sitä näkee



4

joka puolella pihoilla ja pensaissa. Is-
kan kesäkahvilassa Martinsillan pieles-
sä varpuset istahtavat nykyään kahvi-
pöydän reunalle killistelemään ja pul-
lanmuruja kärkkymään.

Kotiseutuliitto on julkistanut kult-
tuurilintu varpusen nimikilpailun, jos-
ta alempana.

Kerro puumuistosi
Turun kaupunki kerää tittelin innoitta-
mana turkulaisten puumuistoja. Kerro
tarina sinulle tärkeästä puusta. Mikä
on suhteesi puuhun? Mikä on turkulai-
sen puu? Tarinasi voi olla kirjoitettu
juttu, valokuva, piirros tai vaikkapa
elokuva. Tyyli on vapaa. Kaikki osal-
listujat saavat kutsun 27. syyskuuta
2011 järjestettävään Puun juhlaan.

Lähetä jutut ja kuvat elokuun lop-
puun mennessä merkinnällä ”Puumuis-
toni” osoitteeseen Turun Kiinteistölii-
kelaitos PL 355 20101 Turku tai säh-

köpostin liitteenä puupaakaupun-
ki@turku.fi.

Nimikilpailu:
Kulttuurilintu varpuselle nimi

Keksi kulttuurilintu varpuselle osuva
nimi. Ennen kuin se voi nousta siivil-
leen, se tarvitsee nimen. Suomen Ko-
tiseutuliitto on julkistanut tämän vuo-
den kotiseutupäivien kilpailun; mikä
maskotille nimeksi?

Nimiehdotuksia voi tehdä Turun
valtakunnallisten kotiseutupäivien
päättymiseen asti. Kilpailu päättyy 1 .
elokuuta 2011 . Kaikkien osallistujien
kesken arvotaan yllätyspalkintoja.

Ehdotuksia voi lähettää:
– kirjeitse os. Suomen Kotiseutuliitto,
Kalevankatu 13 A, 00100 HELSINKI
– sähköpostilla os. toimisto@kotiseu-
tuliitto.fi
Vastata voi myös facebookissa koti-
seutuliiton sivuilla.

Kotiseudun maskotti on saanut

painotuotekäyttöön tarkoitetun

muodon, jonka on piirtänyt taiteilija

Sami Myllyniemi.
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Kotiseutupäivät kesällä Turussa

Teemana eurooppalainen kulttuuri Suomessa
Turussa ja Turun seudulla heinä-
kuun lopulla 28.–31.7.2011 vietettä-
vien valtakunnallisten kotiseutupäi-
vien teemana on Eurooppalainen
kulttuuri Suomessa. Teema on mitä
luontevin, sillä eurooppalainen yhte-
näiskulttuuri tuli maahamme jo kes-
kiajalla Turun kautta.

Kaupunki oli suomalaisen kirkolli-
sen ja maallisen toiminnan keskus.
Turku on Suomen kulttuurin kehto,
maamme vanhin kaupunki ja ensim-
mäinen pääkaupunki. Turun seutu on
tunnettu kulttuurimaisemistaan, mahta-
vista kartanoistaan ja hienosta saaris-
tostaan. Yhä vielä Turku toimii linkki-
nä suomalaisen ja muun Euroopan
kulttuuritoiminnan välillä. Turhaan ei
Turkua valittu tämän vuoden koko Eu-

roopan kulttuuripääkaupungiksi. Ni-
mityksestä käydään kovaa kilpailua
EU-maiden kesken, ja seuraavan ker-
ran joku suomalainen kaupunki voi
saada saman nimityksen aikaisintaan
parin vuosikymmen kuluttua.

Kotiseutupäivien ohjelma am-
mentaa Turun seudun monipuolisuu-
desta. Ainutlaatuisen lisän ja tunnel-
man päiviin tuo Turun juhlavuosi. Päi-
vien järjestelyistä vastaavat Turun
kaupungin, Varsinais-Suomen liiton ja
Suomen Kotiseutuliiton lisäksi Turun
Yliopisto ja paikalliset kotiseututyötä
tekevät yhdistykset.

Kotiseutupäivien tarjonnasta saa
tietoa osoitteesta http://www.tur-
ku.fi/kotiseutupaivat.

Oikaisu
Lehtemme viime numeroon oli pujah-
tanut pieni asiavirhe. Lehden sivulla
10 kuvatekstissä väitettiin laiturissa nä-
kyvää laivaa Turku-nimiseksi tarkas-
tusalukseksi, nykyiseksi Ukkopekaksi.

Turkulaiseen laivahistoriaanperus-
teellisesti perehtynyt Lasse Sjöström
huomasi virheen. Hän kertoi, että ku-
van laiva on s/s Viola, joka liikennöi
vuodesta 1940 – yhtä sodanjälkeistä

vuotta lukuun ottamatta – vuoteen
1954 Turku–Maarianhamina-linjalla.
Kiitämme oikaisusta!

Tarkat tiedot aluksen historiasta
löytyvät Lasse Sjöströmin ylläpitä-
mästä sivustosta osoitteessa www.tur-
kusteamers.com. Sivusto on erinomai-
nen tietolähde kaikille Turun alueen
matkustajahöyrylaivojen historiasta
kiinnostuneille. Kannattaa käydä tu-
tustumassa!
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Aurajoen laivat 5

Nolla-Bore palasi kotiin
Syksyllä Aurajoen rantaan näyttä-
västi ja suuren kohun saattelemana
tuotu s/s Bore rakennettiin aikoi-
naan Höyrylaiva Oy Boren lippulai-
vaksi. Laivan synty liittyi murrosai-
kaan, kun sodan jälkeen elpyneen
matkustajaliikenteen vanhat laivat
oli aika korvata uusilla. Uudet
upeat laivat tulivat liikenteeseen
1960-luvun alussa.

Martinrantaseura vieraili Borella
maaliskuussa ja järjesti siellä kevätko-
kouksensa. Yli 50-henkinen ryhmäm-
me pääsi samalla tutustumaan aluk-
seen. Uuden laivayhtiön, Borea Oy:n

edustajana John-Eric Sid kertoi lai-
van historiasta, nykypäivästä ja tule-
vaisuuden suunnitelmista. Osanottajil-
le selvisi kierroksella muun muassa
että s/s Bore valmistui vuonna 1960
Oskarshamn Varvetin telakalla Ruot-
sissa. Laivan nimestä puuttui laivayh-
tiölle tyypillinen numero. Bore I, II ja
III olivat silloin vielä olemassa ja lip-
pulaivalle ei haluttu antaa suurinume-
roista nimeä. Laivaa alettiinkin pian
kutsua lempinimellä ”Nolla-Bore”.

Laivanvarustaja, tohtori Hans
von Rettig, laivayhtiön suurin osak-
keenomistaja, tahtoi lippulaivaansa

Vanha Nolla-Bore vielä ms Kristina Regina -nimi

kyljessään Naantalin satamassa syyskuussa 2010.
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höyrykoneen. Hän piti höyrykoneen
hiljaisesta äänestä ja vähäisemmistä
polttoaineenkatkuista. Näin laivasta
tuli yksi viimeisistä Skandinaviassa ra-
kennetuista matkustajahöyrylaivoista.

S/s Boressa oli 1028 matkustaja-
paikkaa, 333 hyttipaikkaa sekä 50 au-
topaikkaa henkilöautoille ja 4 paikkaa
linja-autoille. Sisään ajettiin kulkuau-
kosta laivan paarpuurin puoleiselta si-
vulta. Autopaikkojen tarve enteili var-
sinaisten autolauttojen tuloa liikentee-
seen. Aikaisemminkin ruotsinlaivoilla
oli kuljetettu muutamia henkilöautoja,
mutta ne nostettiin satamissa laivojen
kannelle ja sieltä pois satamanosturien
avulla.

Vaiherikas historia
S/s Bore oli onnekas laiva. Sille ei sat-
tunut suuria havereita. Pahin oli ehkä
1966 sattunut onnettomuus, kun Bore
ja hollantilainen Edda törmäsivät toi-
siinsa sumussa Tukholman saaristossa.
Molempien keulat kolhiutuivat. Tur-
ku–Tukholma-linjalla Bore toimi
kuusitoista vuotta. Sen jälkeen se koki
vaiherikkaita – joskus epäonnisiakin –
vuosia eri varustamojen hallinnassa.
Alus oli vielä matkustajaliikenteessä
Borea-nimisenä Merenkurkussa ja
muun muassa muutaman kuukauden
asuntolaivana Hebrideillä sekä pari
vuotta samassa käytössä Algeriassa.

Alus makasi välillä pitkiä aikoja
toimettomana Aurajoessa Barkerin
edustalla. Erikoinen välivaihe koettiin,
kun laiva myytiin 1985 syksyllä kana-
dalaiselle omistajalle Vanderbilt
Steamship Co:lle. Kotipaikaksi olisi

tullut Liberia. Laivalle piti alkaa uusi
loistelias kausi; siitä piti tehdä maail-
man hienoin risteilijä varakkaille ris-
teilymatkustajalle. Alukseen oli tarkoi-
tus rakentaa 59 loistohyttiä. Aluksen
uusi nimikin oli jo valmiiksi mietitty;
aluksesta piti tulla omistajan mukaan
Vanderbild. Ostajalle tuli kuitenkin
vaikeuksia aluksen rahoituksessa ja
laiva palautui suomalaisille. Vanha
nimi Borea jäi käyttöön.

Alus jäi Aurajokeen odottamaan
uutta tulevaisuuttaan. Sen uusi loisto-
kausi alkoi; se siirtyi risteilyalukseksi
maailman merille. Heinäkuussa 1987
s/s Bore myytiin Partasen perheyri-
tykselle Kotkaan. Seuraavana keväänä,
nyt s/s Kristina Regina -nimisenä,
alus matkasi hinaaja Iso-Pukin hinaa-
mana Turusta Kotkaan. Siellä vanhat
höyrykoneet purettiin ja vaihdettiin
dieselmoottoreiksi. Niin päättyi suo-
malaisten matkustajahöyryjen kunnia-
kas kausi.

Aluksella tehtiin huomattavia
muutostöitä. Merkittävin muutos oli
laivan suuren autokannen muuttami-
nen 250 hengen kokous- ja monitoi-
mitiloiksi. Risteilyaluksella ei auto-
paikkoja tarvittu. Hytit rakennettiin
risteilyaluksen vaatimuksia vastaaviksi.
Kaikki yleiset tilat, aulat, ravintolat
baarit ja salongit uudistettiin pieteetillä
laivan henkeä arvostaen.

Alus aloitti kansainväliset ristei-
lynsä maailman merillä. Omistajan ni-
meksi muuttui Kristina Cruises Oy.
Omistajat olivat samat, kotipaikka
edelleen Kotka. Alus on yli 20 vuotta
jatkuneilla risteilyillään kolunnut lähes
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kaikki Länsi-Euroopan satamat ja käy-
nyt kaikissa Välimeren maissa Se on
kierrellyt Mustalla ja Punaisella merel-
lä, Afrikan rannikolla ja Kanarian saar-
ten vesillä. Pohjoisempana se on käy-
nyt mm. Irlannin ja Iso-Britannian ran-
nikoilla, Islannin ja Grönlannin vesillä,
Norjan vuonoissa ja jopa Vienanmerel-
lä.

Takaisin kotisatamaan
M/s Kristina Reginan yli kaksikym-
mentä vuotta kestänyt risteilyliikenne
päättyi, kun uudet kansainväliset SO-
LAS-2010 turvallisuusmääräykset tuli-
vat koko painollaan voimaan. Aluksen
osti syksyllä 2010 turkulainen Oy S/S
Borea Ab. Alukselle on vanhassa koti-
satamassaan alkamassa uusi elämä. Sii-

tä on tulossa museo-, hotelli- ja ravin-
tolalaiva Aurajoen uudeksi ylpeydeksi.

Johnny Sid, hankkeen sielu, on
Martinmäen poikia, Hän on meren-
kulkijasukua; meri ja laivat ovat hä-
nelle tuttuja lapsuudesta asti. Hän ker-
toi Aamuset-lehdessä jo pikkupoikana
tuijottaneensa Suomen Joutsenta koti-
parvekkeeltaan. Isoisän isä oli luotsi,
isoisä Bore-yhtiön kippareita ja isäkin
oli töissä varustamossa.

Kristina Regina telakoitiin Naan-
talissa syyskuun lopulla. Siellä alus
maalattiin vanhan Boren väreihin. Lo-
kakuun 3. päivänä se hinattiin telakal-
ta Aurajoen itärannalla ”Valkoisen ta-
lon” eteen. Vastaanottamassa oli sata-
määrin innokkaita ihailijoita. Juhlalli-
sessa kastetilaisuudessa 10.10.2010

Johnny Sid upean laivansa kannella Valkoisen talon edustalla.
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laiva sai takaisin vanhan Bore nimen-
sä. Kummina toimi rouva Heidi Sid.

Aluksen lopullinen sijoituspaikka
alkuperäisessä kotikaupungissaan on
aiheuttanut paljon keskustelua. Yksi
ehdokas oli Barkerin puiston ranta
joen länsipuolella. Siellä se oli muuta-
mina seisokkiaikoina rantautuneena jo
1960- ja 70-luvuilla. Nyt vanha, hieno
lady on löytänyt arvoisensa paikan
joen länsirannalta Forum Marinumin
alueen alapuolelta.

Jouni Liuke

Lähde: www. turkusteamers. fi

PS. Bore oli nimikaima kahdelle van-
hemmalle Bore-laivalle. Ensimmäinen
oli v. 1853 Norrköpingissä rakennettu
kuunariksi rikattu siipirataslaiva,
omistaja kauppahuone Schön &Co,
myöhemmin Rederi Ab Svea. Liiken-
nöi kesällä 1883 Turku–Attu–Han-
ko–Lyypekki linjalla. Toinen oli v.
1898 Helsingörissä rakennettu mat-
kustajahöyrylaiva. Se oli turkulaisen
Bore-varustamon ensimmäinen alus.
Se oli tehty ”priima teräksestä ja oli
kokonaan valaistu sähköllä”. Alus ase-
tettiin Turku–Tukholma-linjalle.

Siitä ja viimeisestä Nolla-Boresta
kertoo turkulaisen merenkulun tuntija
Bengt Karlsson lisää seuraavassa ar-
tikkelissa.

S/s Bore kiinnittymässä lopulliselle(?) paikalleen Aurajoen länsirannalle.
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S/s Boren meno-paluu kotisatamaansa
Ångfartygs Ab Bore – Höyrylaivao-
sakeyhtiö Bore perustettiin Turussa
1897. Yhtiön nimenomaisena tarkoi-
tuksena oli rakentaa matkustajalai-
va, joka pystyisi ylläpitämään ympä-
rivuotista liikennettä Turun ja Tuk-
holman välillä. Tässä maamme – sit-
temminmyös kansainvälisesti tunne-
tuin – matkustajalaivavarustamom-
me onnistui, kun se vastaanotti upo-
uuden talvimerenkulkuunkin soveli-
aan s/s Boren Tanskasta Helsingö-
rin telakalta.

Ympärivuotinen liikennöinti oli
tärkeää kaupungillemme ja maallem-
me. Portti länteen oli mahdollisuuksia
täynnä. Turkulaiset saapuivat sankoin
joukoin ja riemuiten laivaa vastaaan,
kun se ensi kertaa rantautui Turkuun il-
tapäivällä 27. tammikuuta 1898. En-
simmäisen ”Nolla-Boren” pitkä ja ta-
pahtumia täynnä ollut tarina alkoi. Jo
seuraavana vuonna tapahtui ikävä vas-
toinkäyminen, kun alus ajoi karille ja

upposi Ruotsin rannikolla uudenvuo-
denaattona 1899. Kaikki matkustajat
pelastuivat. Alus nostettiin ja kunnos-
tettiin ja alus ristittiin nyt nimellä
Bore  I.

Vuonna 1924 Hans von Rettig,
nousi isänsä jälkeen Boren johtajaksi.
Hän oli maamme merkittävimpiä teol-
lisuusmiehiä ja hänen panostuksensa
varustamotoimintaan siivitti Bore-va-
rustamon kasvua. Laivasto kasvoi ja
Boren rahtilaivatonnistoa seilasi maa-
ilman merillä. Sodan jälkeisistä mat-
kustajalaivoista muistamme s/s Bore
III:n. Se tilattiin kesäolympialaisia sil-
mällä pitäen.

Boren uusi lippulaiva
Kesällä 1960 tuli sitten käyttöön uusi
uljas ruotsinlaiva ja varustamon lippu-
laiva, joka sai kasteessa nimen BORE
Se rakennettiin Ruotsissa Oskarsham-
nin telakalla. Kaunislinjaiseksi kiitetty
höyrylaiva ”Nolla-Bore” oli silloin
Suomen suurin matkustajalaiva.

Tämä s/s Bore saapui nyt vanha-
na leidinä uuden omistajansa ja hank-
keen primus moottorin Johnny Sidin
ansiosta Turkuun juhlaliputettuna 3.
lokakuuta viime vuonna. Laivan osti
vastaperustettu S/S Borea Oy Kristii-
na Cruises -varustamolta Kotkasta.
Dieselkäyttöiseksi muutettuna ja hyvin
hoidettuna alus on Kristina Regina
-nimisenä risteillyt kaksi vuosikym-
mentä maailman merillä. Se on tark-
kojen lokikirjamerkintöjen mukaan
käynyt 40:ssä eri maassa ja 216:ssa eri

Telakan kilpi N:o 353 vuodelta 1960 on

kunniapaikalla laivan pääkannella.
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satamassa.
Alus kiinnittyi aluksi Aurajoen itä-

rannalle ”Martinrantaan”. Siitä on tu-
lossa jokirantaan pysyvä hotelli- ja ra-
vintolalaiva, jonka sijoituspaikaksi on
varmistumassa joen länsiranta Forum
Marinumin alueen jatkeessa.

Kirjoittaja haluaa muutamin esi-
merkein muistella tämän monille suo-
malaisille tutuksi tulleen ruotsinlaivan
vaiheita meritiellämme Suomen Turus-
ta Maarianhaminan kautta Tukhol-
maan.

Ajattomuuden tunnetta
ja loistokkuutta

”On vaikea sanoa mikä se on, joka luo

tämän tunnelman ajattomuudesta ja

ympäröi sinua matkustajana heti as-

tuessasi s/s Boreen. Levollisuuden vais-

toaa sisustuksessa; runsaasti kauniita

kalusteita ja paneleita, joissa puu on

tärkeä materiaali.Entisaikojen arvok-

kuutta löytyy tupakkasalongissa, jossa

järeät nojatuolit tuovat mieleen Kiplin-

gin ajan loistokkuuden linjalaivoissa

Amerikkaan. Laivastonsiniset käytävät,

joiden väripinnat katkaisee ainoastaan

hyttiovien ruskea väri, luovat arvok-

kaan kokonaisuuden mitä värivalintoi-

hin tulee.”

Näin kirjoitti Uusi Suomi 22.5.1972.
Boreen rakennettiin kaivattu eri-

koisuus; paarpuurin puolelle tehtiin
portti ajorampilla. Alus pystyi näin ot-
tamaan mukaan noin viisikymmentä
henkilöautoa ja muutaman bussin auto-
kannelle sisätiloihin. Matkustaja-auto-
lauttojen ja tulevien risteilylauttojen ih-
meelliset vuosikymmenet olivat käsil-

lä. Jatkossa Silja-varustamon ms Skan-
dia aloitti liikennöinnin Turusta Norr-
täljeen kesäkuussa 1961 ja sitä seurasi
sisaralus ms Nordea vuotta myöhem-
min.

Skeppsbron viimeinen
Höyryruupparin eli visselin raskaat tö-
rähdykset kaikuivat Tukholman Van-
han kaupungin yllä 31 .8.1976. Ne
kertoivat, että hetki oli koittanut. Elo-
kuun illan pimetessä s/s Bore irrottau-
tui viimeisen kerran Skeppsbron laitu-
ristaan kohti Turkua. Näin päättyi va-
kituinen höyrylaivaliikenne Suomesta
Ruotsiin. Lähtöhetkessä ja viimeisessä
matkassa oli haikeutta ja merihistorian
siipien havinaa.

Varustamo möi Borensa loka-
kuussa 1977 Jacob Linesille, joka
asetti sen Pietarsaari–Skellefteå reitil-
le. Keväällä 1984, aluksen oltua jo Al-
geriassakin pari vuotta asuntolaivana,
se palasi takaisin Turkuun ja myyn-
tiin. Sitten alkoikin tapahtua; Henry
Nielsen Oy Helsingistä osti aluksen ja
turkulaisten liikemiesten tahdittamana
perustettiin uusi varustamo, Aura Li-
nes Oy. Tarkoituksena oli synnyttää
uudelleen eloon ”höyryävää ja hienos-
tunutta Bore-henkeä” Turku–Tukhol-
ma-reitille. Kun liikenne kesäkuussa
alkoi, Turun Sanomat otsikoi: ”Elä-
köön nostalgia – mutta elättääkö

se…?” Aura Lines ei ollut onnekas. Jo
4. lokakuuta samana vuonna alus teki
Borea-nimellä viimeisen käynnin Tuk-
holmassa. Yhtiö asetettiin konkurssiin.

Mukavalta on tuntunut, kun Par-
tasen perhe Kotkassa pystyi vuosia
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s/s Bore

ex Kristina Regina, ex Borea, ex Bore
Teräsrakenteinen matkustajahöyrylaiva
Rakennettu 1960 Oskarshamnissa Ruotsissa
Pituus 99,38 m, keveys 15,28 m, syväys 5,26 m
Höyrykone Götaverken 3.290 hv, nopeus 16 s
Vetoisuus 3.492 brt, 1 .445 nrt, 870 dwt
Matkustajia 1 .028, hyttipaikkoja 333, autopaikat 50 ha ja 4 bussia

huolehtimaan erinomaisesti laivasta ja
suomalaisista risteilymatkustajista –
Suomen lipun alla! Nyt se on tullut ta-
kaisin Turkuun, jälleen Bore-nimellä
varustettuna. Se on saamassa myös
museostatuksen. Matkustajalaiva, joka
herättää muistoja niin monien suoma-

laisten merimatkaajien mielissä, an-
saitsee hyväksynnän ja arvoisensa hy-
vän vanhuuden.

Eikö niin?

Bengt Karlsson

Majakkaranta
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Kotiseututietämystä
Nyt ei ole kysymys tietokilpailusta, vaan uteliaisuuden herättämisestä ja tiedon
jakamisesta ystäville. Kysymme tietoa seuraavista ja kuvista ja kerromme sivun
alalaidassa, mitä itse arvelemme niistä. Kaikki kuvat on otettu Martinrantaseuran
toiminta-alueella.

1 ) Minkä kallioisen mäen
päältä Martissa löydät täl-
laisen kaiverruksen ja mitä
se luku 27 tarkoittanee?

2) Missä tämä kaunotar sijait-
see ja millä leikillisellä lempi-
nimellä sitä on aikoinaan kut-
suttu?

1)Vilkkilänmäellä.Voitarkoittaaesim.korkeuttametreinäjoen/merenpinnasta,
kerromitäitsetiedät.
2)TalosijaitseeSirkankujalla.Kerrotaan,ettäsitäkutsuttiinrakentamisenaikoi-
hinleikkimielellänimelläSotajaRauha.Kahdestarakentajastakuntoinenoli
ammatiltaansotilasjatoinenpappi.
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Tuoksuvat naiset kassalla
Pekka haistelee pitkävetokuponkia –
ei haise sitten miltään. Ainakaan sitä
ei erota edessä kassajonossa seisovan
ja makeilta karkeilta tuoksuvan, nuo-
ren naisen jutustelusta sinkoavasta äl-
löimelästä – pitäisikö sanoa hajusta,
tuoksusta, lemusta vai löyhkästä – va-
litkoon neutraalihajuton lukija osuvim-
man. Terävä- ja nopeasanainen, hok-
saavainen Mari on kassalla. Häntä hy-
myilyttää – melkeinpä naurattaa Pekan
ilme. Hän tietää ettei Pekka itse aina-
kaan haise tupakalle – eikä rahakaan
haise – on se sitten oikein tai väärin.

Oo, mikä makuodotus
Juhan edessä seisoo mauttomasti pu-
keutunut, mutta muuten niin mauk-
kaan näköinen nainen. Juhalla on hir-
veä nälkä – korissa on tuoreita silakoi-
ta ja kuola melkein valuu hänen suus-
taan. Herkkusilakat lounaaksi ja tuo
nainen iltapäiväkahviksi! Kassajono
etenee nopeaan tahtiin uusista tekno-
vimpaimista huolimatta, ei ainakaan
niitten tähden – onhan Heidi onneksi
hymyineen kassalla. Juha muistaa kes-
kustelun viime kerralla Heidin – kah-
den lapsen äidin – kanssa. Juha ym-
märtää miten mauttomia nuo iltapäi-
väkahvihoureet ovat.

Kiusallisesta kiitollisuudentunteeksi
Johannasta tuntuu kiusalliselta – ihan
jalkapohjia myöten. Hänen perässään
kassalle valuu 80-kiloinen perheenäiti
ostoskärryt pullollaan tavaroita. Per-
heenäiti heiluttelee jo valmiina itsetie-
toisen näköisenä kahdensadan euron
seteliä. Johannalla on kädessään lakrit-
sipötkö ja isänsä kaljapullojen palau-
tuksesta saatu 30 sentin kuitti. Onnek-
si Jaana on kassalla. Hän kyselee kii-
rettä pitämättä ja suurista seteleistä
piittaamatta Johannan vammautuneen
isän vointia. Johanna hymyilee, kiitol-
lisuuden väristys tuntuu koko kropas-
sa.

KOLUMNI

Aistit käyttöön kassajonossa

Leo Lindstedt
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Upean väriset baskerit
Varmaan 80-vuotias harmaatukkainen
nainen kaivaa hopeanhohtoisesta kuk-
karostaan kolikoita klassisen kauniin
kassan, Eijan laskettavaksi. – Rouvalla
on aivan huikean värinen baskeri, Eija
toteaa luonnollisen hymynsä lomasta.
– Ja niin on tuolla vanhalla herralla-
kin, hän jatkaa ja osoittaa katseellaan
ensin harmaatukkaisen naisen syvän
kuusimetsän vihreätä ja sitten naisen
takana kassajonossa seisovan herras-
miehen viininpunaista baskeria.

Kaksi onnellista lasta auringon –
vanhusta – tulevat toistekin lasketta-
maan kolikoita lähikaupan kassalle

Possua vai härkää
Alakerran Eero käyttää kuulolaitetta,
mutta ei siitä huolimatta kuule kun-
nolla. Eero pelaa kaupan rahapeliä ja
vaimonsa on maksamassa ostoksia Ei-
jalle. – Älä tuhlaa kaikkia kolikoita,
pannaan ne säästöpossuun, vaimo
huudahtaa tutulta kassalta. – Osta
vain, sehän on ihan hyvää, Eero hih-
kaisee takaisin. – Kyllä kotimainen
possunliha aina brasilialaisen härän
voittaa.

Leo Lindstedt, baskeripäinen eläkeläi-

nen kassajonosta

Kuvia, muistelmia ja artikkeleita Martinrannan alueelta

Martinranta
Galleria
Oletko jo tutustunut
Martti Waldenin ylläpi-
tämään Martinranta Galleriaan? Se on hieno valokuvakokoelma. Satoja
valokuvia Martinrannan alueelta, menneiltä ajoilta ja nykypäiviltä.
– Olen viime aikoina uusinut melkoisesti Martinranta Galleriaani, Martti Walden
kertoo. – Suuremmat vuosikymmenten mukaan järjestetyt kuvat korvaavat aiem-
pia, pienempiä kuvia. Panoraamakuville on omat sivut.
– Olen myös lisännyt monen vanhan kuvan rinnalle samasta paikasta otetun uu-
den kuvan. Näin voit helposti havaita ajan myötä tulleet muutokset maisemassa.
– Täydennän vanhoja sivuja tarpeen tullen. Myös kokonaan uusia kuva-artikke-
leita olen lisännyt ja lisää tulee jatkuvasti, Martti Walden kertoo.

Gallerian uusi osoite on: http://www.martinranta.info/
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Vapaaehtoistyötä asumisviihtyisyyden parhaaksi

Ojarinteen omakotiyhdistys
Vain kivenheiton päässä Aurajoki-
rannasta, vanhan telakka-alueen ta-
kana, sijaitsee Ojarinteen omakotia-
lue. Aikoinaan Kupittaan suunnasta
virrannut Sikaoja laski Aurajokeen
muinaisten peltokankareitten poh-
joispuolelta. Oja antoi nimen myös
Stålarminkadun suuntaisesti kulke-
valle tielle ja sen ympärille rakenne-
tulle omakotialueelle.

Pääosin kaupungin pienikokoisille
vuokratonteille 1930- ja 1940-luvuilla
syntynyt omakotitalokanta käsittää 68
puurakenteista taloa. Asukkaitten etuja
valvomaan perustettiin 1950-luvun
alussa Ojarinteen omakotiyhdistys ry.
Se kuuluu jäsenenä sekä Turun pienta-
lojen keskusjärjestöön että Suomen
omakotiliittoon.

Vuonna 1952 perustetun Ojarin-
teen omakotiyhdistyksen tarkoituksena
on sääntöjensä mukaan ”valvoa oma-

kotitalojen omistajain yhteisyleisiä etu-
ja, sekä työskennellä hyvien tapojen
edistämiseksi niin jäsenten kesken
kuin paikkakunnalla yleensäkin”. Ta-
voitteen asettelu kertoo jotain sekä
tuonaikaisesta kaupunkilaisten yleises-
tä sivistystasosta että talonomistajien
tarpeesta edistää ympäristönsä viihty-
vyyttä. Vuokralla asumista pidettiin
välivaiheena ja oman kodin omistami-
sen autuutta korostettiin.

Alusta asti yhdistys on tarmok-
kaasti seurannut alueensa kaavoitus- ja
liikennesuunnitteluasioita. 1970-luvul-
la siihen olikin aivan erityistä syytä,
sillä kaupungissa laadittiin suuria
suunnitelmia liikenteen kokonaisval-
taiseksi järjestämiseksi tulevaisuuden
tarpeet huomioon ottaen. Lounaisväy-
län moottoritielinjausta oltiin vetämäs-
sä Ojarinteen alueen läpi ja edelleen
Kaasukellon vieritse yli Aurajoen.

Suunnitelma liittyi jo
1960-luvun puolivä-
lissä virinneeseen
Turpiina-tiehankkee-
seen ja kaupunkikes-

Euroopan Naapuripäivän

viettoa Ojarinteellä.

Menossa kierrätysastioita

tyhjentävän ajoneuvon

esittely. Kuva Ojarinteen

omakotiyhdistyksen koti-

sivuilta.



17

kustan joka suunnasta kiertäviin ohitus-
teihin eritasoliittymineen.

Vaikka aikaa on noista päivistä ku-
lunut useita vuosikymmeniä, ovat lii-
kenteeseen liittyvät asiat edelleen alu-
een suurimpia ongelmia. Turun eteläi-
siltä saarilta mantereelle kulkeva työ-
matkaliikenne muodostaa Stålarminka-
tua kulkiessaan sekä aamuisin että ilta-
päivisin ruuhkia, joiden purkamiseen
on vuosikausia etsitty toimivia ratkaisu-
ja. Todennäköisesti Lounaisväyläkin pi-
tää vielä kaivaa esiin, mutta tällä ker-
taa Ojarinteen alueen rauhoittamiseksi
läpikulkuliikenteeltä.

Virkeästi toimiva omakotiyhdistys
järjestää jäsenistölleen monenlaista toi-
mintaa. Vuodesta 2007 on Ojarinteel-
lä vietetty joka kesä Euroopan Naapu-
ripäivää. Tuolloin on pidetty kirpputo-
ria ja taimivaihtotoria, esitelty jätehuol-
toyhtiön toimesta kierrätysjäteastioita,
harjoiteltu palon sammuttamista sam-
mutuspeitteen avulla palokuntalaisten
ohjauksessa ja saatu asiantuntevia neu-
voja energia-asioissa. Tämän kaiken
ohella on pelattu pelejä, herkuteltu hy-

vällä ruoalla ja nautit-
tu yhdessäolosta.

Yhdistys on pitä-
nyt sääntömääräiset kokouksensa alu-
een vanhimmassa seurantalossa, Tu-
run Kristillisen Työväenyhdistyksen
tiloissa Myllymäentiellä. Pienten ja ar-
kisten asioitten lisäksi on myös saavu-
tettu suuria voittoja. Merkittävimmäk-
si voidaan lukea melu- ja pölyhaittoja
aiheuttaneen, alueen kupeessa sijain-
neen sepeliaseman lakkauttaminen.
Yhteen hiileen puhaltamista kuvasta-
vat hyvin vuonna 2008 alkanut oma-
kotitalkkaritoiminta sekä jäsenistön
lainattavaksi hankitut remonttitöitä
helpottavat apuvälineet.

Ensi vuonna 60 vuotta täyttävän
Ojarinteen omakotiyhdistyksen pu-
heenjohtajana toimii Jaana Grön-
berg. Hän edustaa yhdistystä sekä Tu-
run Pientalojen Keskusjärjestön vuosi-
kokouksessa että johtokunnassa. Li-
säksi hän toimii yhdistyksen edustaja-
na Suomen Omakotiliiton Varsinais-
Suomen piirissä.

Turo Lindqvist

Lähde: Ojarinteen omakotiyhdistyksen

kotisivut

Ojarinteen omakotialue

Tonttumäeltä kuvattuna.
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Kaupunginosaviikot täynnä ohjelmaa
Turku 2011 -ohjelmaan kuuluvat Kau-
punginosaviikot esittelee Turun kau-
punginosia yksi kerrallaan viikon mit-
taisina ohjelmakokonaisuuksina. Kau-
punginosien erityispiirteitä korostavat
ohjelmat kumpuavat alueilta, asukkai-
den ideoista ja toteutuvat yhdistysten,
järjestöjen, seurojen ym. paikallisten
tahojen järjestämänä.

Koko vuoden ohjelman toteutta-
vat yli 80 paikallista tahoa, ja satoja
turkulaisia talkoolaisia. Kaupunginosa-
viikot ovat synnyttäneet paljon uusia
ideoita ja kontakteja paikallisten taho-
jen kesken. Niin on tapahtunut myös
Marinrannan alueella.

Martin viikko
Martin kaupunginosaviikko järjeste-
tään 12.–18. syyskuuta. Viikon vas-
tuullisina järjestäjinä toimivat Martin-
rantaseura ry., Kulttuuriyhdistys Ida
ry. ja Kulttuurisauna. Turku 2011 -sää-
tiö auttaa järjestäjiä mm. korvaamalla
kuluja.

Martinrantaseuran suunnittelema
ohjelmasarja käsittelee kaupunginosan
työperinnettä ja sen sidoksia kulttuu-
riin. Ohjelman päätapahtumapaikkana
ovat Manillan Kulttuuritehtaan tilat

Itäisellä Rantakadulla. Manillan teh-
daskiinteistö edustaa vanhaa turkulais-
ta tehdaskulttuuria aidoimmillaan. Oh-
jelma sisältää esitelmiä, näyttelyjä, pi-
hatapahtumia sekä tanssi-, teatteri- ja
kuvataidetyöpajoja.

Järjestelyt tapahtuvat hyvässä yh-
teistyössä Pro Manilla -säätiön ja kaik-
kien Manillan tiloissa työskentelevien
kanssa. Manillan taiteilijat, käsityöläi-
set ja muut toimijat tutustuttavat aloi-
hinsa, kertovat työstään, antavat työ-
näytteitä jne. Samalla viikolla Manil-
lassa pyörii korkeatasoinen poikkitai-
teellinen tanssi- ja teatteritapahtuma
Tehdasfestivaali Manifesti. Sen oh-
jelmassa on vuosien saatossa nähty
paitsi tanssia ja teatteria, myös uutta
sirkusta, musiikkia, performansseja ja
näyttelyitä.

Martin viikon ohjelmarunko on
esitetty tämän lehden sivuilla 19–22.

Viikolla tarvitaan moninaisiin jär-
jestelytehtäviin ahkeria käsiä. Sunnun-
taipäivän suuren pihatapahtuman on-
nistumiseksi tarvitaan ehkä juuri sinua
ja avuliaisuuttasi. Tehtäviin voit il-
moittautua jo nyt. Ota yhteyttä yhdis-
tyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin.
Yhteystiedot sivulla 39.
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Martin viikon 12.9. – 18.9.2011 ohjelma

Koko viikon Manillassa, Itäinen Rantakatu 64:

Aurinkobaletti 30 vuotta -näyttely
ma–su klo 14–18.30, Aurinkobaletin tilat, Manilla

Työperinnettä Wärtsilän konepajalta -näyttely
W46 Kerho ry:n kokoama esine- ja valokuvanäyttely
ti–su klo 10–17 Manillan köysisali

Martinrannalta-taidenäyttely
Maalauksia, valokuvia ja postikortteja Martirannalta.
ti–su klo 10–17 TSL:n Turun opintojärjestön kokoustila, Manilla

Elvira Lazarevan taidenäyttely
ti–su klo 10–17 TSL:n Turun opintojärjestön luokkatila, Manilla

Varsinais-Suomen Kuvataidekeskuksen oppilastaidenäyttely
ti–su klo 10–17 Varsinais-Suomen Kuvataidekeskus, Manilla

Tehdasfestivaali Manifesti
Manifestissa nähdään korkeatasoista tanssia ja teatteria sekä uutta sirkusta,
musiikkia, performanssitaidetta ja näyttelyitä.
ma–la, Manilla

Kerrottu ja koettu muisteluhuone
Tule kertomaan omat Aurajoki-muistosi jokivarressa kiertävälle keltaiselle muis-
tihuoneelle. Voit tutustua myös tutustua myös muiden ihmisten jokimuistoihin.
ke–su 10–12, 13–16, Manilla, Itäinen rantakatu 64

Koko viikon Martin Kulttuuriolohuoneessa, Stålarminkatu 3:

Martin pojat -valokuvanäyttely
Valokuvaaja Suvi Raidan kokoama näyttely.
ti–pe klo 14–20, la klo 11–16
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Maanantaina 12.9.

Nähtävyyskierros Martinmäessä
Bussiajelu, lähtö klo 17, Aurakatu 2

Kaupunginosaidentiteetti-keskustelutilaisuus
Työläisten ja keskiluokan kaupunginosien (erityisesti Martin) tietoisuus ja itsetie-
toisuus tarkastelussa. Klo 18 Martin kulttuuriolohuone, Stålarminkatu 3.

Tiistaina 13.9.

Jokituvan markkinat
Kirpputoria, viihdeohjelmaa, elävää musiikkia, kahvi- ja grillimakkaramyyntiä,
velkanurkka. Järjestäjänä A-Kilta ry.
Klo 10–16 Martinsillan kolmion kulttuuripihalla ja A-killan kerhotiloissa, Itäinen
Rantakatu 42

Kätketyt kukkulat -kävelykierros
Opastettu kävelykierros Huvituksenpuiston ja Harakkakallion alueilla.
Klo 18–20, lähtö Sikaojanpuiston treffipisteeltä Toivolankadun ja Purokadun
kulmassa.

Runomatinea
Turkulaiset runoilijat valtaavat Kulttuuriolohuoneen. Ilta täynnä yllätyksiä!
Klo 18, Martin kulttuuriolohuone, Stålarminkatu 3

Keskiviikkona 14.9.

Arjen KIRJAvaa draamaa Förillä
Improvisaatioteatteria marttilaisuudesta ja Martin tarinoista.
Klo 15–18 jokilautta Förillä, Itäinen ja Läntinen Rantakatu

Aurajokiristeily
Opastettu veneajelu Aurajoen alajuoksulla. Itä- ja länsirannan historiaa ja nähtä-
vyyksiä jokiperspektiivistä.
Klo 15–16.30. Lähtö förin rannasta Tervahovinkadun päästä.
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”Turkulaisten syntysijoilla” – Heidekenin talon historiaa ja nykyisyyttä
Opastettu tutustumiskierros entisen synnytyssairaalan viehättävissä tiloissa.
Klo 19–20 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3

Torstaina 15.9.

Kulttuurikierros Kallelankaupungissa
Opastettu kävelykierros, jossa tutustutaan Mäntymäen alueen historiaan ja nyky-
päivään. Kokoontuminen klo 18 Jarkko Laineen puistikossa Stålarminkadun ja
Itäisen Pitkänkadun yhtymäkohdassa.

Perjantaina 16.9.

Nähtävyyskierros Martinmäessä
Bussiajelu, lähtö klo 17 lähtö Aurakatu 2

Jarkko Laine -ilta
Muistohetki Jarkko Laineen puistikossa ja kirjallinen matinea ravintola Hugossa.
Klo 18 Jarkko Laineen puistikko ja Kortteliravintola Hugo, Stålarminkatu 2.
Järj. Jarkko Laineen Seura ja Martinrantaseura.

Ilta jatkuu:
Runoklubi
Klo 18–22 Kortteliravintola Hugossa, Stålarminkatu 2. Soitto alkaa klo 20.

Lauantaina 17.9.

Kulttuuriolympialaiset
Leikkimielinen kisailutapahtuma kulttuurin tantereilla. Runoa, nykytaidetta,
musiikkia, kulttuurikisailuja, ruokakulttuuria. Vapaa pääsy koko perheelle. Illalla
Kulttuuriklubi.
Klo 12–20, Turun Urheilupuisto, Unelmapuisto.

Nähtävyyskierros Martinmäellä
Bussiajelu, lähtö klo 15.30 Aurakatu 2
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Sunnuntaina 18.9.
Manillapäivä
Kulttuuritehdas Manilla avaa ovensa viikon päätöstapahtumassa. Ohjelmassa
mm. teatteri- ja tanssiesityksiä, näyttelyitä, konsertti, pihakirppis sekä kiertoajelu.
Kulttuuritehtaan toimijat tutustuttavat aloihinsa ja antavat työnäytöksiä.
Klo 10–17 Manilla, Itäinen Rantakatu 64

Manillassa tapahtuu sunnuntaipäivän aikana mm:

Koko perheen pihatapahtuma
Klo 11–16, martinrantalaisten pihakirppis, aikuisten ja lasten tapahtumia. Sisäti-
loissa kuvataide-, tanssi- ja teatterityöpajoja pitkin päivää. Kulttuuritehtaan toimi-
jat, taiteilijat, muotoilijat, taidekäsityöläiset ym. tutustuttavat aloihinsa ja antavat
työnäytöksiä.
Kiertoajelu ”Työväen Turku”
Klo 11–12.30, lähtö Förirannasta läntiseltä puolelta. Maksu 10 euroa. *)
Runokaraoke-tapahtuma
Klo 14–16 Manillan Köysisalissa. Järjestää Työväen Sivistysliitto.
Monikulttuuriset tanssiryhmät esiintyvät
Klo 16.30–17.30 Aurinkobaletin tilat.
Rafaelin Enkeleiden työväenlaulutuokio
Klo 17.30–18 Aurinkobaletin tilat.
Historiaillan esitelmä
Klo 18–19 prof. Harri Andersson: Aurajokisuun kulttuuriperintö, työn ja taiteen
kaupunkitilat. Aurinkobaletin tilat.

Manillan päivä päättää myös 8.–18.9. järjestettävän Manillan Tehdasfestivaali
Manifestin, jonka lopettavat monikulttuuristen tanssiryhmien esitykset.

Sunnuntaina tapahtuu lisäksi:

”Turkulaisten syntysijoilla” – Heidekenin talon historiaa ja nykyisyyttä
Opastettu tutustumiskierros entisen synnytyssairaalan viehättävissä tiloissa.
Klo 14–15 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3.

Nähtävyyskierros Martinmäessä
Bussiajelu, lähtö klo 15.30 Aurakatu 2

*) lippuja myydään ennekkoon Työväen Sivistysliiton toimistossa, p. 0400 569
363. Myös lähtöpaikalla voi lunastaa lipun, jos niitä on jäljellä.
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Martinrantaseuran ryhmä teki huh-
tikuussa kävelykierroksen Mänty-
mäen idyllisessä puutalokaupungin-
osassa, joka on rakentunut pääosil-
taan 1920–1950 luvuilta. Sitä ennen
alue oli lähes autiota rakentamaton-
ta kallionyppylöiden täplittämää
kuivaa nummimaastoa. Saaristo-
luonnon mieleen tuovan maiseman
yleisin puulaji oli käkkärävartinen
mänty. Vielä sata vuotta sitten alu-
eella oli vain 3–4 taloa.

Vanha puutalokaupunki
Kupittaankadulle tultaessa eteen avau-
tuu 1920–30 luvulla rakennettu melko
yhtenäisenä säilynyt puutalomaisema.
Rakennuksia on pääasiassa kahta tyyp-
piä; pienempiä satulakattoisia neli-ik-
kunaisia ja suurempia aumakattoisia ri-
vitalorakennuksia. Rakennukset ovat
keskenään samantyyppisiä ja värityk-
seltään harmonisia. Ulkomaalauksia ja
ikkunarakenteita on vuosikymmenten
kuluessa korjailtu, mutta yhtenäinen
sävy on muutamin poikkeuksin säily-
nyt. Tyypillisiä ovat ullakkokerrosten
toisistaan hieman poikkeavan muotoi-
set kattoikkunat. Isommissa, aumakat-
toisissa taloissa on yleensä korkea kivi-
rakenteinen kellarikerros. Se on monis-
sa taloissa varattu liiketiloiksi. Katujen
kulmatalot ovat ns. vinkkelitaloja.

Kivijalassa oli vielä 1960-luvulla
melkein joka talossa pieniä kauppoja
ja liikkeitä. Oli maito- ja sekatavara-

kauppoja ja monenlaisia käsityöläisiä
ja muita pienyrittäjiä, oli partureita,
suutareita, yleisiä saunoja ja monia
pikku verstaita.

Vuorityömiehenkatu 10
Hyvänä esimerkkinä näistä Mänty-
mäen alueen tyypillisistä 1900-luvun
alkupuolen isommasta talotyypistä on
Vuorityömiehenkadun ja Purokadun
kulmassa sijaitseva rakennus. Sen
hankkivat haltuunsa v. 1939 Eino
Elin Johansson ja hänen vaimonsa
Gerda. He pitivät talossa 1940–1950
luvuilla Mäntymäen Sauna -nimistä
yleistä saunaa. Päärakennuksessa oli
Johanssonien asunnon lisäksi kahdek-
san pienehköä asuntoa. Myös alaker-
ran kivijalassa oli asuntoja. Sauna si-
jaitsi Vuorityömiehenkadun puolella
alakerrassa.

Purokadun puoleisella sivulla toi-
mi aikoinaan Kupittaan Kulta Oy -ni-
minen kultasepäntehdas. Tehtaan tai-
teellisena johtajana toimi maineikas
korutaiteilija Elis Kauppi
(1921–2004). Hän oli suomalaisen
modernin, tehdasvalmisteisen ko-
rusuunnittelun edelläkävijä. Hänet tun-
nettiin myös maailmalla ja hänen
työnsä raivasi suomalaisen korun tietä
maailmanmarkkinoille. Vuonna 1960
Frankfurtin messuilla Kaupin suunnit-
telemat spektroliittikivin varustetut ko-
rut valittiin yhdeksi messujen sensaa-
tioksi yli 3.200 ehdokkaan joukosta.

Kulttuurikierros ”Kallelankaupungissa”

Mäntymäkikierros
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Purokadun varrelta siis alkoi suoma-
laisten korujen tie vientimenestykseen.

KellarikerroksessaPurokadunpuo-
lella toimi jonkin aikaa myös pieni ka-
ramellintekijän työtila. Sieltä levisi tuu-
lettimen kautta ulos houkutteleva ma-
keisten tuoksu, jota lapset koulumat-
koillaan poikkesivat sitä nuuskimaan.
Talon tiloissa toimi vuosina 1933–34
myös partiolippukunta Turun Metsän-
kävijät.

Eino ja Gerda Johanssonin jäl-
keen, vuodesta 1957, taloa hallinnoi
heidän poikansa Rainer vaimonsa Rit-
van kanssa. Rainer perusti taloon
1960-luvulla valokuvaamon nimeltään
Studio Rex. Kuvaamoa laajennettiin
80-luvulla. Välipohjaa purettiin niin,
että saatiin aikaiseksi kahden kerrok-
sen korkuinen täysmittainen, kaikki
tekniset vaatimukset täyttänyt valoku-
va-ateljee. Sen yhteydessä olevassa stu-
diossa Rainer teki normaalien ateljee-
kuvaustöiden lisäksi taidevalokuvia.

Hänen luonto- ja
saaristokuvansa ovat
olleet esillä useissa
erilaisissa näyttelyis-
sä.

Rainer Johans-
son jäi eläkkeelle
1990-luvun loppu-
puolella. Johanssonit
myivät Vuorityömie-
henkadun kiinteistön
vuonna 2000. Sen
jälkeen uusi omistaja
on teettänyt talossa
isoja peruskorjaus-
ja muutostöitä.

Purokatu 9
Kaunis keltainen puutalo sopii esimer-
kiksi Mäntymäen pienemmästä
1920–30 luvun rakennustyypistä. Se
syntyi jatkona koko ns. Trappin kort-
telin rakentamiselle, joka alkoi 1920-
luvulla. Talossa lapsuutensa asunut
Sirpa Haikka kertoo, että talo valmis-
tui vuonna 1930 ja sen rakennutti kir-
vesmies Arvi Tammi.

Talo ei ole suurensuuri, vaikka se
rakennettiin alun perin neljälle per-
heelle. Tammi oli ammatiltaan kirves-
mies ja kun toinen taloon muuttajista
oli maalari ja kolmas muurari, niin
kaikki rakentamisasiat hoituivat omin
voimin. Kerrottiin, että kun neljäs asu-
kas toimi puhelinlaitoksella työnjohta-
jana, oli sähköpuolen piuhatkin hallin-
nassa.

Yhteen asuntoon muutti myö-
hemmin taitava venepuuseppä San-
dell, joka 1960-luvulla perusti Korp-

Vuorityömiehenkatu 10 (vas. ) ja Purokatu 9 (keltainen talo oik. )

edustavat Mäntymäen kahta vallitsevaa talotyyppiä. Kuva: Martti

Walden.
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polaismäkeen veneveistämön Sandell

& Mäntymäki. Veistämö oli aikoinaan
tunnettu puuveneiden rakentajana ja si-
sustajana. Se oli tunnettu mm. kansan-
veneiden eli folkkareiden valmistajana
1960–70 luvulla. Nykyisin talo toimii
korjausten ja muutosten jälkeen on yh-
den perheen talona.

Mäntymäenaukio
Rakennuskannaltaan edellisistä hie-
man poikkeava Mäntymäenaukio on
sekin väljää, valoisaa ja ilmavaa puuta-
loasuntoaluetta. Sirpa Haikka muistaa,
että Mäntymäenaukio 3:ssa asui aikoi-
naan vossikkakuski perheineen. Kerro-
taan, että miehen hevonen oli hyvin vii-
sas. Se osasi tulla omin neuvoin Aura-
kadun pirssistä kotiin Mäntymäelle,
kun isäntä oli nauttinut virvokkeita ja
nukahtanut kuskipukille. Kotona vai-
mo otti vastaan vossikan, ajoi vaunun
isäntineen vajaan, riisui hevosen val-
jaista ja hoiti talliin. Talli oli vastapäi-
sessä talossa kadun toisella puolella.

Mäntymäenaukion tunnettuja
asukkaita oli mm. taiteilija Teppo
Terä, joka myöhemmin muutti Rymät-
tylään. Hän oli 1960- ja 1970-luvuilla
Turun biologisessa museossa vahtimes-
tarina ja sen toimen ohella myös kon-
servaattorina ja eläintentäyttäjänä.
Myöhemmin hän ryhtyi päätoimiseksi
maalaamaan lintu- ja eläinaiheita.

Mäntymäenaukio 17:ssä sijaitseva
talo tuhoutui täydellisesti talvisodan
pommituksissa joulupäivänä 1939,
mutta rakennettiin uudelleen. Sitä vas-
tapäätä sijaitsevassa aukion toisella
puolella sijaitsevassa talossa toimi so-

dan aikana haavoittuneiden sotilaiden
hoito- ja toipilaskoti. Kerrotaan, että
rakennuksen omistaja luovutti oma-
aloitteisesti koko rakennuksen tähän
käyttöön.

Vanhaa ja vähän uuttakin
Puutalokorttelien sisään jää muutamia
standardista poikkeavia rakennuksia.

Mäntykadun risteyksen yhtenäi-
sen talorivistön välistä pilkistää hel-
menharmaa, muiden yläpuolelle ko-
hoava 1800-luvulla rakennetun Villa

Karlborgin komea fasadi. Talo kuuluu
nykyään Kallelankadun päiväkodin pi-
hapiiriin. Pihalla tallustelee Talonmä-
keä kohti pieni vanha ryppynaamainen
mies iso reppu selässään. Kuvanveistä-
jä Viljo Mäkisen kiveen ikuistama
sympaattinen reppumies oli eläessään
saanut kansan suussa nimen Korppu-
Vihtori.1 )

Mormonikirkon paikalla Mänty-
mäenaukion ja Kallelankadun päivä-
kodin välimailla oli vielä 1960-luvun
alussa viehättävä mäntyjä kasvava kal-
lioinen kumpare. Se oli aikanaan
Mäntymäen lasten mieluisa leikki-
paikka.2)

Puropellon koulu rakennettiin
1950-luvulla. Valtakunta oli noussut
sodan lamasta ja suuret ikäluokat kas-
voivat kouluikään. Alueen asutus oli
kasvanut ja tarvittiin uusia kouluja. Si-
kaojan varrella olleet kerhopalstojen
kasvimaat alkoivat menettää merkitys-
tään näläntorjujana ja niinpä maat jou-
tivat koulun tontiksi. Paikalle raken-
nettiinkin nykyinen suurehko kouluta-
lo, jossa toimi aluksi kunnallinen kes-
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kikoulu ja Itäinen kansalaiskoulu.
Puropellon koulun viereen Sikao-

janpuiston päähän nousi keväällä 2007
valmistunut Bäckåkergården-niminen
rakennus. Siinä sijaitsee ruotsinkieli-
sen Turunmaan Kårkullan samkommu-
nin tukiasuntoyksikkö.

Trappin talo on Villa Karlborgin
lisäksi lähes ainoa 1900-luvun alku-
puolen rakentamisaallon alta säilynyt
rakennusryhmä Mäntymäellä. Sen ra-
kennutti vaakamestari, kauppaneuvos
Johan Christian Trapp (1793–1860)
Turun palon jälkeen vuonna 1832 per-
heensä maatilaksi ja kesänviettopaikak-
si. Rakennuksen ja Sikaojan välinen
kaistale muokattiin kasvimaaksi, jossa
viljeltiin puutarhatuotteita perheen
omiin tarpeisiin myös talven varalle.
Perheen varsinainen asunto sijaitsi kau-
pungissa nykyisessä Akatemiantalossa.

Vanhat villat, joka tänään seisovat
monien rakennusten kätkeminä, saivat
nauttia lähes 100 vuotta omasta ylhäi-
sestä yksinäisyydestään Sikaojan par-
taalla. Kun siirrymme ajatuksissamme

1800-luvun lopulle, voimme kuvitella
Trappin ja Karlborgin talojen seisovan
maisemaa hallitsevina yksinäisinä ra-
kennuksina omilla männikköisillä kal-
liokumpareillaan leveän puron rannal-
la. Voimme mielessämme nähdä ta-
loista avautuvat avarat näköalat jokai-
seen ilmansuuntaan. Koillisessa ”rys-
sänpeltojen” takana voi nähdä Kupit-
taan lähteille asti, idässä puron tuolla
puolen Harakkakallion ja Huvituksen-
mäen autiot kallioiset mäet ja etelässä
Kuninkaankartanon muutamat raken-
nukset. Lännen suunnasta johti raken-
nuksille kiemurteleva soratie Sotalais-
ten kylän sivuitse Aurajokirantaan.

Jouni Liuke

1) Villa Karlborgista, Päivänpirtistä –

Turun vanhimmasta lastentarhasta –

ja Korppu-Vihtorista on kerrottu leh-

dissä 1/2009 ja 3/2009.

2) Mormonikirkosta kerrottiin nume-

rossa 1/2009.

Kaunis puutalo Mäntykadulla edus-

taa Mäntymäen puutaloarkkitehtuu-

ria parhaimmillaan.
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Kätketyillä kukkuloilla
Martinrantaseura järjesti touko-
kuussa opastetun retken kahdelle
Mäntymäen alueen ”kätketylle”
kukkulalle. Kätkettyjä siksi, että
niille on tavallisen kulkijan vaikea
nousta, ne ovat joka puolelta asutuk-
sen ympäröimiä eikä niille johda
merkittyjä kulkuteitä. Retkelle lähti
mukaan yli 60 osanottajaa.

Turusta puhutaan aina seitsemän
kukkulan kaupunkina. Aurajokivarren
kukkuloita, joiden ympärille kaupunki
aikoinaan rakentui, on juuri seitsemän.
Suurten kukkuloiden lisäksi keskustan
ulkopuolelta kohoaa monta pienem-
pää, muutaman hehtaarin kokoista kal-
lionyppylää. Niillä kasvaa saaristomai-
seman mieleen tuova kasvillisuus. Ri-
sukkojen ja kivikkojen alle kätkeyty-

neet kukkulat ovat lähes kaikki viralli-
sesti puistoja.

Martinrantaseurankin alueelta
löytyy useita erikokoisia luonnonva-
raisia, kallioisia ja mäntyvaltaisia kuk-
kuloita, joissa moni paikkakuntalai-
neenkaan ei ole käynyt. Kerros- ja ri-
vitalojen sekä julkisten rakennusten
saartamille kukkuloille nouseminen
on vaikeaa. Taloyhtiöiden pihojen läpi
aristellaan kulkea. Myös maasto aset-
taa haasteensa. Niinpä kukkuloiden
käyttö virkistysalueena on jäänyt vä-
häiseksi.

Metsäsaarekkeet
luonnon henkireikinä

Oppaamme Risto Lemmetyinen ker-
too, että viime vuosina on ryhdytty

Martinrantaseuralaisia kätkettyjen kukkuloiden kivisillä poluilla.
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kiinnittämään huomiota kaupunkiym-
päristöjen viheralueisiin. Ekologinen
tutkimus ja ympäristönsuojelulliset nä-
kökohdat ovat alkaneet painottaa pien-
tenkin luontoalueiden merkitystä la-
jien säilymisessä ja luonnon monimuo-
toisuuden ylläpitämisessä.

Pienet viheralueet kaupunkiympä-
ristöissä ovat kuin merten saaria – joi-
ta ne aikoinaan ovat olleetkin – jotka
edesauttavat lajien leviämistä ”saaris-
ton” eri osiin. Pienestä pinta-alasta joh-
tuen tietty laji saattaa tilapäisesti kado-
ta saarelta, mutta mikäli saaria on riit-
tävän tiheästi, uusi yrittäjä tulee tilalle
ja laji säilyy alueella. Saaristoluonnon
monimuotoisuus säilyy. Samalla taval-
la toimivat pienetkin viheraluelaikut
kaupunkien urbaanissa ympäristössä.
Sen vuoksi esim. Keski-Euroopan mil-
joonakaupungeissa kiinnitetään nykyi-

sin yhä ymmärtäväisemmin huomiota
pientenkin puisto- ja muiden vihera-
lueiden hoitoon ja säilyttämiseen.

Martin alueella tällaisia luonto-
saarekkeita ovat ”kätketyt kukkulat”,
kuten retkemme kohteet Harakkakal-
lio ja Huvituksenpuisto. Edellisen kor-
keus on noin 38 metriä merenpinnas-
ta, jälkimmäisen vähän vähemmän.
Merenpinnan yläpuolelle ne ovat ko-
honneet noin 4000–5000 vuotta sit-
ten, jolloin nykyistä Itämerta kutsut-
tiin Litorina-mereksi. Suuret kivi- ja
louhikkorykelmät syntyivät usein ka-
rien huipuille jäämassojen muovaami-
na jääkauden loppuvaiheessa.

Muinaisrantaa
korkeilla kallioilla

Mannerjäätikön paksuus on ollut jopa
kaksi kilometriä. Kun se suli, kivenjär-

Kitukasvuinen mänty on seudun tunnusmerkillinen puulaji.
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käleet jäivät jäljelle ja myöhemmin me-
ren aallot huuhtoivat hienommat maa-
ainekset niiden ympäriltä pois. Nyky-
kielellä muodostelmia kutsutaan mui-
naisrannoiksi. Ne ovat luonnontyyppei-
nä karuja ja niukkakasvuisia ”kallio-
saaria”, joiden kasvien ja eläinten laji-
määrät eivät ole suuren suuria. Niiden
merkitys ei kuitenkaan ole vähäinen.
Omalta osaltaan ne lisäävät kaupunki-
luonnon rikkautta. Karuutensa vuoksi
saarekkeet ovat jääneet ihmisasutuksel-
ta rauhaan.

Huvituksenpuiston todella suuri ja
näyttävä jääkautinen siirtolohkarekent-
tä louhikkoineen on ainutlaatuinen
muistomerkki tuhansien vuosien takai-
sista luonnonmullistuksista kotiseudul-
lamme. Myöhemmin karit kasvoivat
isommiksi saariksi ja sittemmin mante-
reelle mäennyppylöiksi. Kivien koloi-
hin ja kallion rakoihin kerääntyi uutta
irtainta maa-ainesta. Se on mahdollis-
tanut niukan kasvillisuuden, paikka
paikoin mm. ketokasvillisuuden kehit-

tymisen. Niinpä Harakkakallion karun
männikköisen kallioalueen laella on
avoimia ketolaikkuja ja kallion kapeil-
la lievealueilla kasvaa myös jaloja leh-
tipuita.

Luonnon kiertokulun turvaami-
sen lisäksi ”kätketyillä kukkuloilla” on
ainakin yhtä huomattava merkitys
ympäristön asukkaille virkistysaluei-
na. Niille voi kevät- ja kesäaamuisin
kiivetä nauttimaan pihlajan kukkien
tuoksusta, männyn tuoksusta ja kata-
jien vihreydestä. Joistakin multavam-
mista painanteista saattaa heinäkuussa
löytää suuhunsa muutaman mustikan-
kin.

Kevätkesällä korvaan tarttuu pei-
pon, mustarastaan, laulurastaan, puna-
rinnan laulua, sepelkyyhkyn kujerrus-
ta tai räkättirastaiden räksytystä. Piha-
mailla sirkuttelevat varpuset. Myö-
hemmin keväällä saattaa kuulla paju-
linnun ja ehkä joidenkin kerttujen tai
leppälinnun säkeitä. Tämä kaikki on
kulkijalle tarjolla kunhan vain osaa

Jääkauden jälkeistä

muinaisrantaa Huvi-

tuksenpuistossa. Kuva

R. Lemmetyinen.
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mennä paikalle ja kuunnella.
Turun kaupungin viheraluesuunni-

telman mukaan vuosiksi 2006–2015
Harakkakallion ja Huvituksenpuiston
alueet on merkitty metsiksi, mikä tar-
koittaa laajaa metsäaluetta taajamien
reunoilla. Sen hoidon tavoitteena on
metsäluonnon ominaispiirteiden säilyt-
täminen. Ongelma on, että kyseiset
luontokohteet ovat varsin hyvin kätke-
tyt kadunkulkijan katseilta rakennus-
ten taakse.

Asuintiloja moniin tarpeisiin
Varsinkin sotien jälkeisen asuntopulan
vuoksi 1940–60 luvuilla mäkien ympä-
ristöön rakennettiin runsaasti. Vielä
30-luvun lopulla autioiden kalliosaa-
rekkeiden ympärille rakentui tiivis ker-
ros- ja rivitalojen sekä julkisten raken-
nusten renkaat hoidettuine piha-aluei-
neen. Toinen oppaamme, Jouni Liu-
ke, kertoi näistä rakennuksista ja nii-
den syntyhistoriasta.

Retkemme lähtöpiste oli Mänty-
mäen kaupunginosaa halkovassa Sikao-
jan puistossa. Puisto rakentui
1930–50-luvuilla vanhan Sikaojan
laakson alueelle. Sieltä siirryttiin Kun-
nallissairaalantien varrelle 1940-luvul-
la nousseiden vuokrakerrostalojen pi-
hamaan poikki Harakkakalliolle. Ha-
rakkakalliota ympäröivien rakennusten
ketjussa on mäen itäreunalla mm. enti-
sen Mäntymäen lastenkodin – nykyi-
sen Mäntymäen perhekeskuksen – kol-
me rakennusta ja 1950-luvun alussa ra-
kennetun ja myöhemmin laajennetun
Turun Ensi- ja turvakodin kaksi raken-
nusta.

Mäen eteläreunalla seisoi vielä
viime vuonna Lounais-Suomen Syö-
päyhdistyksen aikoinaan rakennuttama
komea Turun Radiumkodin rakennus.
Rakennus on nyt purettu ja tontille
suunnitellaan asuinrakennuksia. Ra-
diumkodin vieressä on vielä tallella
Turun Pienten lasten vastaanottokodin

rakennus, joka sekin on nykyään
muussa käytössä.

Komeat kerrostalorivistöt
Harakkakallion korkealla kalliorinteel-
lä Käpytien varrella sijaitsevat As Oy
Harakkakallion 1950-luvun lopulla ra-
kennetut komeat kerrostalot nousevat
yksittäisinä maamerkkeinä hallitse-
maan alueen maisemaa. Ylimpien ker-
rosten ikkunoista avautuvat huimat nä-
köalat jokaiseen ilmansuuntaan ja ra-
kennusten ulko-ovilta pääsee astu-
maan suoraan kallioisen mäen kävely-
reiteille ja leikkipaikoille.

Mäntymäen todellinen helmi on
Toivolankadun Tähtitalojen rivistö. Se
myötäilee kaartuvaa katua kauniisti.
Metsäisen Huvituksenpuiston reunaan
1950–53 väljästi istutetun rakennusko-
konaisuuden suunnitteli arkkitehti Vil-
jo Laitsalmi. Vaalean ruskeaksi rapa-
tut pistetalot näyttävät samanlaisilta,
mutta tarkemmin katsoessa havaitsee,
että rakennukset ovat yksilöllisiä. Par-
vekerivistöt poikkeavat toisistaan, sa-
moin sisäänkäyntien katoslipat. Joita-
kin taloja on koristeltu erilaisin mehi-
läiskennoikkunoin. Tyylikkäitä yksi-
tyiskohtia riittää. Luonto ja valo tulvi-
vat paitsi asuntoihin myös porraskäy-
täviin. Asukkaiden viihtyisyyttä lisää-
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vät metsikön vanhat pergolat, tämän
päivän grillikatokset. Tähtitalojen asuk-
kaista suuri osa on eläkeläisiä. Jotkut
heistä ovat viihtyneet Toivolankadulla
1950-luvulta asti. Vaihtuvuus on ollut
vähäistä.

Kunnallissairaalantien lamellitalo-
jen ja Toivolankadun Tähtitalojen asun-
not ovat tänään hyvin kysyttyjä. Niissä
elävät tavalliset ihmiset hiljaista arke-
aan. Toisin oli puoli vuosisataa sitten,
jolloin suurten ikäluokkien lapset täyt-
tivät kaupungin vuokratalojen piha-
maat. Parhaina aikoina alueella oli hy-
vät palvelut, oli useita ruokakauppoja,
kampaamoita ja muita pienyrittäjiä.

Muutosta entiseen kuvaa se, että
asuntoalueen keskelle suureen tarpee-
seen rakennettu, vuonna 1972 ovensa
avannut, Mäntymäen nuorisotalo on
nykyään sosiaalitoimen käytössä ja ni-
meltään Toivolan toimintakeskus. Nuo-
risotalo toimi Mäntymäen nuorten tu-
kikohtana lähes 30 vuotta. Alueen

väki kuitenkin vanheni ja vähälukui-
seksi huvennut nuoriso siirtyi muihin
harrastuksiin. Nuorisotalon tarina
päättyi lopullisesti vuonna 1999.

Kätkettyjen kukkuloiden kierros
osoitti, että kaupunkilaisten tulisi herä-
tä huomaamaan läheisyydessään sijait-
sevien luonnonvaraisten viheralueiden
arvo. Rakentajien kiinnostus niitä koh-
taan on selvästi kasvanut. Syrjäisille
puistokolkille rakentamista perustel-
laan tarkoituksenmukaisuudella ja
kaupunkirakenteen tiivistämisellä. En-
nen vanhaan kallioisille mäille raken-
taminen oli hankalaa ja kallista. Nyt
osataan menetelmät ja pystytään teke-
mään edullisia ratkaisuja. Mikä tänään
on puisto, ei ole sitä välttämättä enää
huomenna. Meistä itsestämme riip-
puu, minkälaiseksi ympäristömme
muovautuu.

Risto Lemmetyinen, Jouni Liuke

Tähtitalojen

komeaa rivistöä

Toivolankadulla.
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Vapaaehtoistoimintaa sielulla ja sydämellä

Radio Robin Hood
Martinrantaseura järjesti helmi-
kuussa jäsenilleen tutustumiskäyn-
nin alueellamme toimivaan paikallis-
radioon, Radio Robin Hoodiin. Ra-
dion pienet, mutta toimivat tilat
ovat kohta 10 vuotta sijainneet Ma-
nillan kiinteistössä Itäisellä Ranta-
kadulla.

Kun Radio Robin Hood aloitti lä-
hetyksensä 30.4.1990, oli Turussa
vain kaksi toimivaa paikallisradiota,
Radio Auran Aallot ja Radio Sata.
Kumpikin toimi kaupallisella pohjalla.
Uutta radiokanavaa oli kuitenkin tar-
koitus ylläpitää ilman mainostuloja,
pelkästään lahjoitusten ja avustusten
turvin. Se antoi toiminnalle taloudellis-
ta riippumattomuutta.

Toiminta käynnistettiin Turun Lä-
hiradio ry:n toimesta Hämeenkatu
15:ssä sijaitsevassa huoneistossa. Lähi-

radioyhdistykseen kuului erilaisia kan-
salais- ja sivistysjärjestöjä sekä paikal-
lisia ammattiosastoja. Vuonna 2001
Radio Robin Hood siirtyi nykyisiin
toimitiloihinsa Itäiselle Rantakadulle.

Ohjelmia kanavalle tekevät omis-
tajien edustajat, maahanmuuttajat sekä
muut vapaaehtoiset. Tällä hetkellä eri
ohjelmantekijöitä on kolmisenkym-
mentä. Palkallista työvoimaa ovat ai-
noastaan hallintopäällikkö Riitta
Haapakoski ja tekniikasta vastaava
Seppo Hurme. Toiminnan alusta asti
on maanantaipäivät omistettu vieras-
kielisille ohjelmille ja niin on edelleen.
Parhaina aikoina on kanavalta kuultu
lähes kymmentä eri kieltä.

Sherwoodin miehet ja naiset
Kun radiokanavalle etsittiin sopivaa
nimeä, nousi esiin vanha tarina
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Sherwoodin metsien miehistä, jotka
ryöstivät rikkailta ja antoivat köyhille.
Tarkoitus oli siis ryöstää radioaaltoja
isoilta kanavilta ja tarjota vaihtoehtois-
ta ohjelmaa paikallisille kuulijoille.
Vuoden 1999 kuuntelijatutkimuksen
mukaan Radio Robin Hoodilla oli
noin 40.000 kuuntelijaa. Tällä hetkellä
luku lienee lähempänä 50.000.

Lähetysantenni siirtyi tänä vuon-
na Kuusiston linkkimastoon, jolloin lä-
hetysteho kasvoi yhdestä kilowatista
kolmeen. Kuuluvuusalueen säde on
noin 70 kilometriä. Radio Robin Hoo-
din taajuus on normaalisti 91 .5 MHz.
Kaapelissa se on Turun länsipuolella
93.7 MHz ja Turun itäpuolella sekä
kaupunkialueella 93.9 MHz. Kanaval-
la on tietysti myös omat nettisivunsa,
joiden kautta voi sekä kuunnella pu-
heohjelmia että katsoa ohjelmatiedot
ja kuvia eri tapahtumista. Osoite on
http://www.radiorobinhood.fi.

Pieni on kaunista
Paikallisradion toimitilat Manillan kiin-
teistössä ovat rajalliset. Toimitus majai-
lee huoneessa, jonka seiniä kiertävät

työpöydät. Jutut työstetään kannetta-
villa tietokoneilla, äänitetään levyk-
keille ja syötetään mukaan tietokoneen
ohjaamaan järjestelmään, jossa on tun-
nin ja puolen tunnin mittaisia ohjelma-
paikkoja.

Studioita on kaksi, pieni ja vielä
pienempi. Kun Martinrantaseuran vie-
railijat pääsivät niihin tutustumaan,
piti se tehdä useammassa vuorossa.
Sisään kun mahtui vain kourallinen ih-
misiä kerrallaan. Tummien samettiver-
hojen peittämät seinät pehmentävät
ääntä ja luovat mystistä tunnelmaa.
Studioissa ”purkitetaan” puheohjel-
mien lisäksi myös henkilöhaastattelu-
ja, jotka voidaan toteuttaa paikan
päällä tai puhelimitse.

Kun vain sähkövirtaa riittää ja tie-
tokone tekee työnsä, työntää Radio
Robin Hood eetteriin peräti 24 tuntia
ohjelmaa päivittäin. Vapaaehtoistyötä
parhaimmillaan tämäkin.

Turo Lindqvist

Tietolähde: toimittaja Taisto Laiho,

Radio Robin Hood

SUOMEN TURKU -lehti jäsenalennuksella

Martinrantaseuran jäsenenä voit tilata
Suomen Turku – Åbo, vår stad -lehden vuosikerran 2011

jäsenalennuksella hintaan 14 €/v. Normaali tilaushinta on 20 €.
Tämä erikoishinta ei sisällä Turkuseuran jäsenyyttä.

Martinrantaseura välittää tilauksesi Turkuseuralle. Ota yhteyttä sihteeriin.
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Vapaaehtoista ohjelmantekoa harrastuksena ja työnä

Taisto Laiho
Urheilu on tässäkin tarinassa ”kai-
ken pahan alku ja juuri”. Taisto oli
kesällä 1989 menossa seuraamaan
Kalevan Kisoja, kun silloinen Meri-
radion voimahahmo Jorma Rotko
soitti hänelle pyytäen tekemään ta-
pahtumasta pari juttua. ”Kun nyt
muutenkin olet kisoihin menos-
sa…”

Äänitykseen tarvittavat laitteet jär-
jestyivät helposti, eikä siinä auttanut
edes se, ettei Taistolla ollut tuolloin
minkäänlaista kokemusta ohjelman-
teosta. Työ opetti tekijäänsä ja ensim-
mäiset radiojutut valmistuivat. Siitä syt-
tyi kipinä, joka on pitänyt miehen mu-
kana radiotyössä jo yli 20 vuotta.

Taiston mielestä ihmisellä pitää
olla jokin harrastus. Paikallisradiosta
tuli hänelle sellainen. Harrastuspohjal-
ta radiotyö myös jatkui Naantalissa
Meriradion ”palveluksessa” keväästä
1990 aina vuosikymme-
nen puoliväliin, jolloin
Radio Robin Hood sai
Taiston joukkoihinsa. Uu-
della kanavalla hänen en-
simmäinen ja tärkeim-
mäksi muodostunut ohjel-

mansa oli nimeltään Urheiluhood. Se
pyörii ohjelmistossa edelleen. Urheilu
onkin aina ollut Taistolla lähellä sy-
däntä, mm. lasten valmentamisen
kautta.

Radiotyössä parasta on Taiston
mielestä haastattelujen tekeminen. En-
nestään tuntemattomien henkilöiden
tapaaminen ja keskustelut heidän
kanssaan tuovat jutun tekoon sekä jän-
nitystä että erilaisia haasteita. Siinä ju-
tustellessa sitten aukeavat tarinat ih-
misten takana. Ja onhan se etuoikeus,
kun pääsee tapaamaan monia kiinnos-
tavia persoonia. Radion kotisivuilla ta-
pahtuva ohjelmien taustoittaminen te-
kee työstä entistä monipuolisempaa.

Taisto on ihmisenä liikkuvaa sort-
tia. Hänen on päästävä käymään erilai-
sissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
Kotona nököttäminen ei ole häntä var-
ten. Missä on ihmisiä, siellä aina ta-

Enää ei Taisto Laiho tee

laivojen sähköasennuksia,

vaan voi eläkeläisenä

suunnata koko tarmonsa

radio-ohjelmien tekoon.



35

Turun Kameroiden vanhojen
valokuvien näyttely Förituvassa
Valokuvaharrastusta vaaliva Turun
Kamerat ry täytti 80 vuotta vuonna
2010. Vanhasta kuva-arkistosta va-
littiin 32 mustavalkoista vedosta,
mitkä kehystettiin Turun kaupun-
ginhallitukselta saadun avustuksen
turvin.

Valitut valokuvat ovat esillä Tur-
kuseuran Förituvassa 13.6.–12.8. Ne
esittelevät valokuvakäsityksen kehitty-
mistä 40-luvulta 70-luvulle asti. Osa
kuvista on Turku-aiheisia.

Valokuvausharrastus on aina kehit-
tynyt voimakkaasti ja varsinkin viimei-
sen vuosikymmenen aikana. Mestarilli-
set vanhat valokuvat on mainio mah-
dollisuus kurkistaa menneisyyteen täs-
sä muutoksen melskeessä, kertoo Tu-
run Kamerat ry:n puheenjohtaja Pertti
Leino.

Näyttelytilan pienen koon vuoksi

kuvat vaihdetaan heinäkuun puolivä-
lissä. Puolet kuvamateriaalista on esil-
lä alkukesällä ja puolet loppukesällä.
Föritupa sijaitsee osoitteessa Sairas-
huoneenkatu 1 .

Verna-alus. Kuvaaja: Totti Sora, 1940.

pahtuu jotain kiinnostavaa. Ja kiinnos-
tavat asiat on syytä kertoa laajemmalti-
kin – vaikkapa radio-ohjelman välityk-
sellä.

Urheilun lisäksi on ohjelmanteos-
sa muunkinlainen kulttuuri Taistolle
mieleen. Musiikki on aina ollut hänel-
le tärkeä asia, vaikkei mies itse osaa-
kaan soittaa mitään instrumenttia. Kai-
kissa Taiston ohjelmissa on mukana
musiikkia, myös Urheiluhoodissa. Hä-
nen tuotantoaan ovat sellaiset musiikki-
pitoiset ohjelmat kuin Savikiekkojen ai-

kaan, Savikiekkojen sävelet maailmal-
ta, Kansanmusiikkia, Menovinkit, Eu-
romusiikkia ja Kulttuurinurkka. Taisto
on mielissään siitä, että juuri Radio
Robin Hoodissa on mahdollista esittää
sellaista soittolistojen ulkopuolista
musiikkia, jota eivät muut radiokana-
vat soita. Vaihtoehdon tarjoaminen te-
kee ohjelmistosta omaperäisen.

Turo Lindqvist

Lähteet: Radio Robin Hood ja Taisto

Laiho
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Linnakaupunki vaikuttaa kaikkeen
Pitkään valmisteilla ollut kaavahan-
ke Aurajokisuun pohjoisrannan ja
Naantalin pikatien väliin jäävän en-
tisen satama- ja teollisuusalueen
muuttamiseksi pääosin asumiskäyt-
töön on etenemässä kaupunginhalli-
tuksen käsittelyyn.

Turkuseura on päättäväisesti otta-
nut hankkeeseen kantaa jo useamman
kerran, ja on viimeisimmässä kannano-
tossaan esittänyt myös kaupungin ete-
läisten alueitten liikenneongelmien rat-
kaisemista kaavan yhteydessä. Martin-
rantaseura on tehnyt Linnakaupungin
kaavaan oman kannanottonsa, joka
keskittyy nimenomaan liikennekysy-
myksiin.

Turkuseura esittää päättäjille kol-
me tapaa ohjata Kakskerran ja Hirven-
salon suunnasta pohjoiseen pyrkivä lii-
kenne ohi kaupunkikeskustan. Ensim-
mäisessä suunnitelmassaPikisaarentiel-
tä ajetaan tunneliin, joka alittaa sata-
man vesialueen. Liikenne nousee tun-
nelista Ruissalon telakan kohdilla ja jat-

kaa maayhteytenä nousten siltaa pitkin
Suikkilantien päähän. Toisessa suun-
nitelmassa liikenne niin ikään alittaa
sataman vesialueen, mutta nousee ran-
nalle nykyisellä satama-alueella. Sieltä
se johdetaan edelleen Pansiontielle.

Nämä suunnitelmat ovat toistensa
vaihtoehtoja. Sen sijaan Martinranta-
seuran ehdottama Aurajoen vesialu-
een alittava tunneli tarvitaan Tur-
kuseuran mielestä joka tapauksessa,
eikä se ole vaihtoehto edellisille suun-
nitelmille.

Hajauttaminen
ja jokisuun liikenne

On selvää, että kasvava ajoneuvolii-
kenne on saatava nykyistä sujuvam-
maksi. Martinrantaseuran mielestä
vastaus ongelmaan on liikenteen ha-
jauttaminen. Mahdollisesti rakennetta-
va Sorttamäen silta vie toivon mukaan
osan liikenteestä pois Stålarminkadul-
ta. Vähäheikkiläntien vetokyvyn pa-
rantaminen ja väylän jatkaminen Hip-

Tulevan Linnakau-

pungin alue alkaa

Martinrannalta kat-

sottuna Forum Mari-

numin takaa.
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poksentielle asti ohjaa tehokkaasti Kes-
kussairaalaan ja Science Parkin suun-
taan pyrkivää työmatkaliikennettä koh-
teisiinsa.

Pohjoiseen kulkeva liikenne vie-
dään tällä hetkellä Martinrannan alu-
een läpi kaupungin ydinkeskustaa si-
vuaville kaduille, jossa siihen sekoittuu
vielä muuta keskustan liikennettä.

Aurajokisuuhun rakennetaan seu-
raavan vuosikymmenen aikana useita
suuria kerrostaloalueita. Ne tulevat jo
sellaisenaan lisäämään työmatkaliiken-
nettä. Sen lisäksi tulee tarve liikkua jo-
kisuun rantojen välillä, eikä se tule on-
nistumaan pelkästään Martisillan ja
Myllysillan kautta. Tämä korostaa vie-
lä tarvetta rakentaa jokisuulle silta- tai
tunneliyhteys. Ajan myötä tarvetta
saattaa olla molemmille.

Jokirannat
ja kätketyt kukkulat

Kun Telakkarannan alue aikanaan val-
mistuu, kulkee sen läpi kevyenliiken-
teen väylä, jota pitkin pääsee kävellen
ja pyörällä aina Majakkarannasta Hali-
siin asti. Rakentamisen myötä jokiran-
toja on tarkoitus ehostaa viheristutuk-
sin. Jo pitkään onkin vuoroaan odotta-
nut Itäisen Rantakadun osuus Martin-
sillalta Valkoiselle talolle. Martinranta-
seura on jo vuosia sitten tehnyt seikka-
peräisen ehdotuksen ranta-alueen vi-
herkaistojen ja puuistutusten tekemi-
seksi. Kaupungin suunnitelmat ovat
kuitenkin keskittyneet joen länsirannal-
le.

Suunnitelma Kansallisen kaupun-
kipuiston perustamiseksi Turkuun toi

selvästi lisää kiinnostusta myös itäisen
rannan osalle. Urheilupuisto ja Martin
kirkon viereiset viheralueet kuuluvat
kaupunkipuistosuunnitelman piiriin,
mutta koko alajuoksu Telakkarantoi-
neen ei. Valmiudet puistoalueen kas-
vattamiseksi etelän suuntaan ovat hy-
vät, kunhan päättäjät vain osaavat an-
taa arvoa Martinrannan alueen asutuk-
sen sisään jääneille kalliopuistoille.
Nämä kätketyt kukkulat tarjoavat to-
dellisia luontoelämyksiä keskellä kau-
punkia.

Linnatunneli
yhdistää rannat toisiinsa

Aurajoen vesialueen alittamiseen on
Martinrantaseura esittänyt erityistä up-
potunnelia, joka koostuu joen kallio-
pohjalle laskettavista tunnelielemen-
teistä. Molempiin päihin tulevat
nousut jäävät lyhyiksi, koska tunnelin
ei tarvitse pureutua kallioon joen alle.
Siinä, missä silta aina vaikuttaa maise-
makuvaan, jää tunnelin maisemavai-
kutus olemattomaksi. Tunnelin päihin
tehtävät istutukset maisemoivat sen te-
hokkaasti, eikä jokinäkymään jää py-
syvää muutosta.

Linnatunneliksi alustavasti ristitty
väylä yhdistäisi Turun linnan ja Korp-
polaismäen luonnollisella tavalla. His-
toriallinen yhteys linnalla ja sitä vasta-
päätä sijaitsevalla vuorella on vahva,
koska ne yhdessä ovat vuosisatojen
ajan vastanneet kaupungin puolustuk-
sesta mereltä päin tulevaa hyökkäystä
vastaan.

Turo Lindqvist
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Liity jäseneksi
Liity Martinrantaseuran jäseneksi ja tuo mukanasi ystäväsi ja naapurisi-
kin. Saat jatkossa postitse kotiisi 2–3 kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenleh-
den, joka kerrotaan seuran toiminnasta, tapahtumista, retkistä ja tutustu-
miskäynneistä. Jäsenmaksu on tänä vuonna 15 euroa, perhejäseniltä 5 eu-
roa.
Liittyä voit täyttämällä kaavakkeen seuramme kotisivulla osoitteessa www.mar-
tinrantaseura.fi tai ottamalla yhteyttä seuramme sihteeriin tai hallituksen jäse-
neen. Yhteystiedot viimeisellä sivulla.

Kerro sähköpostiosoitteesi
Pyrimme lisäämään sähköistä tiedottamista. Lähetämme viimehetken tietoa ta-
pahtumista sähköpostitse. Toimitathan sähköpostiosoitteesi sihteerille osoittee-
seen heimo.kumlander@martinrantaseura.fi. Muistathan ilmoittaa myös muuttu-
neen osoitteesi. Vieraile myös kotisivuillamme, missä on mm. tuoreimmat tiedot
tapahtumista ja vanhat lehdet.

Jäsenalennusta myöntävät liikkeet
Kurki Decoration Oy
Turkukuvatuotteet, kehystykset, peilit,

ripustuskiskot
Alennukset tuotekohtaisesti
Tiilentekijänkatu 8-10
Puh. 020 769 8551 , www.kurkidecoration.fi

Kevytpyörä
Alennukset tuotekohtaisesti
Martinkatu 11
Puh. 234 2108

Kuva-Laine
Valokuvaamo yms.
Alennukset tuotekohtaisesti
Stålarminkatu 9.
Puh. 235 6476

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

Parturi-kampaamo Ofelia
Palveluista 15% alennus
Martinkatu 7, puh. 235 3903

Ruusu-Aula
Kukkaostoksista 10%, ei koske kaikkia ulko- ja

kausikukkia
Martinkatu 1 . Puh. 235 6849

Café Ravintola Oscar
A la carte -annoksista 15% alennus
Martinkatu 1 . Puh. 040 042 0839
www.oscarriver.com
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HALLITUS V. 2011

Jouni Liuke, puheenjohtaja
Itäinen Rantakatu 54 F 91 , 20810 TURKU
Puh. 040 0930 304

Turo Lindqvist, varapuheenjohtaja
Satakunnantie 17 C 18, 20300 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

Katriina Kankamo
Sirkkalankatu 42 B 5, 20700 TURKU
Puh. 050 564 7451

Risto Lemmetyinen
Savenvalajankatu 5 C 38, 20810 TURKU
Puh. 040 082 9960

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

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@martinrantaseura.fi

Martinrantaseura ry

Perustettu: 24.4.2004
Jäseniä 31 .12.2010: 358
Jäsenmaksu 15 euroa,

perhejäseniltä 5 euroa/hlö
Tilinumero: 571097-252324

Postiosoite:
Martinrantaseura ry
c/o Jouni Liuke
It.Rantakatu 54 F 91 ,
20810 TURKU

http://www.martinrantaseura.fi

Jaostot
Jaostot ja niiden kokoonkutsujat:
Historiajaosto Jouni Liuke
Ohjelmajaosto Robert Rainio
Tiedotusjaosto Heimo Kumlander
Ympäristöjaosto Turo Lindqvist

Yrittäjä!

Meidän kauttamme tavoitat helposti
alueen asukkaita. Otamme vastaan
mainoksia alueen yrittäjiltä ja toimi-
joilta. Käytä mahdollisuutta hyväkse-
si!
Ilmoitushintamme ovat:

Mustavalk. Väri
Koko sivu 120 euroa 150 euroa
Puoli sivua 70 euroa 80 euroa
Nejäsosasivu 50 euroa 60 euroa



Liikelahjat, mainoslahjat ja yritysvaatteet

yli 30 vuoden kokemuksella

Vuorikatu 5, 20700 TURKU
02 251 6611

www.griippi@griippi.fi

M
Itella Oyj




