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Pääkirjoitus

Kymmenen vuotta kotiseututyötä
Ajatus Martin kaupunginosaseuran perustamisesta syntyi Turkuseuran aloitteesta. Martin kaupunginosa ja sen lähialueet oli
merkittävä osa Turun ruutukaavaaluetta, jolla ei vielä ollut omaa
yhdistystä. Perustamisen valmistelu alkoi jo 2000-luvun alussa. Förituvassa järjestettiin useita valmistelevia kokouksia, joihin oli kutsuttu myös joitakin Martin alueen
asukkaita. Yhdistyksen toimialue
hahmoteltiin ulottuvan Majakkarantaan ja Heikkilän kasarmille
asti.
Turun Sanomissa oli keskiviikkona 25.2.2004 yhdistyspalstalla pieni ilmoitus:
Asukasyhdistys perusteilla Martinmäkeen ja Majakkarantaan.
Asiasta kiinnostuneita pyydetään saapumaan perustamista valmistelevaan
kokoukseen Martin kouluun to 26.2.
klo 18.00.
Lisätietoja puh. 233 1073 / Turkuseura.

Kutsua noudatti puolisensataa kansalaista Martin alueelta ja Majakkarannasta. Kokouksessa valittu kymmenhenkinen työryhmä, puheenjohtajana
Martti Simola, sai valtuutuksen sään-

Jouni Liuke

töjen laatimiseen ja yhdistyksen perustamiseen. Ryhmä toimi ripeästi ja
22.4. pidetyssä kokouksessa kirjattiin
Martinrantaseura ry:n perustaminen.
Pienestä alusta on yhdistys kasvanut kymmenessä vuodessa menestyneeksi ja arvostetuksi kaupunginosaseuraksi. Turkuseuran jokavuotisissa
yhdistyksien toimintaa punnitsevissa
toimintakilpailuissa Martinrantaseura
on noussut ”suurten ja kauniitten”
joukkoon. Jäsenmäärä on kasvanut
alun muutamasta kymmenestä yli
neljäänsataan.
Huhtikuussa – perustamispäivän
aikoihin – järjestetään vuosijuhla,
muistellaan yhdistyksen alkutaivalta
ja kunnioitetaan sen kehityksen aikaansaaneita sitkeitä puurtajia. Juhlasta tullaan tiedottamaan kevään aikana jäsenpostilla ja lehti-ilmoituksilla.
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Uusia toimijoita, raikkaita tuulia
Yhdistyksen ensimmäisessä virallisessa kokouksessa syksyllä 2004
valttiin ensimmäinen johtokunta.
Ryhmä oli aktiivinen ja asiaansa
paneutunut. Merkille pantavaa on,
että jokainen tästä kymmenpäisestä ryhmästä on vielä tänäkin päivänä tavalla tai toisella mukana
yhdistyksen toiminnassa.
Syyskokous marraskuussa 2013
muutti melkoisesti yhdistyksen hallituksen nimilistaa. Monelta yhdistyksen alusta asti vastuutehtävissä olleelta sääntöjen rajaama yhdeksän vuoden toimiaika on tullut täyteen. Puheenjohtajaksi valittiin yhden välivuoden jälkeen uudelleen yhdistystä alusta asti luotsannut Jouni Liuke.
Uusi tuore hallitus on starttiviivoilla. Tehtävänsä eteen joutunut
kymmenikkö saa johdettavakseen
paikkansa vakiinnuttaneen vahvan yhdistyksen ja heillä on käytössään aikaisempien hallitusten kokeneiden
konkarien tuki. Toiminta tulee jatkumaan entisessä laajuudessaan ja entisissä hyviksi koetuissa muodoissaan.
Hallitus uusine tulokkaineen tuonee
toimintaan myös raikkaita tuulia, tuoreita ajatuksia ja uutta sisältöä.
Yhdistys järjestää jäsenilleen
edelleen esitelmätilaisuuksia, opastettuja retkiä, tutustumiskäyntejä ja muita yhdessäolotilaisuuksia; viihdettäkään unohtamatta. Martinrantalehti
ilmestyy tänäkin vuonna tutussa kuo4

sissaan. Lehden sisältö ehkä monipuolistuu, kun uusia tekijöitä saadaan
mukaan.
Sääntöjensä velvoittamana yhdistys pyrkii edelleen edistämään alueensa asukkaiden hyvinvointia ja
puolustamaan elinympäristön viihtyisyyttä nykypäivän uhkia vastaan. Yhdistys haluaa säilyttää alueen valoisan
ja väljän erikoisluonteen, vaalia sen
kauneusarvoja ja kulttuuriperinteitä.
Tärkeänä nähdään alueen historian
tunnetuksi tekeminen ja tallentaminen.
Toiminnalla pyritään syventämään asukkaiden kotiseututuntemusta
ja samalla kiintymystä asuinpaikkaansa. Meidänkin kaupunginosaamme liittyy tuhansia mielenkiintoisia ja
tutustumisen arvoisia tarinoita: rikasta
rakennusperintöä, vanhaa arvokasta
kulttuuriympäristöä ja myös vaalimisen arvoista luonnonmaisemaa. Martti
on synnyttänyt myös omaleimaisia,
kiinnostavia ihmisiä laidasta laitaan –
työläisiä, pienyrittäjiä ja puurtajia,
taiteilijoita, urheilijoita sekä värikkäitä persoonallisuuksia.
Vahva tietämys omista juurista
tekee ihmisistä ehjän. Kotiseuturakkaus kasvaa muistoista ja asuinympäristön – sen ihmisten, perinteen ja
historian – tuntemisesta.
Jouni Liuke

Martinrantaseura ry.

Martinrantaseuran kevätkokous 2014

Paikka: Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen talo, Myllymäentie 22
Aika: Torstai 27.3.2014 klo 18.00.
Ennen kokouksen alkua FM Mikko Laaksonen kertoo Martin, Mäntymäen ja
Korppolaismäen arkkitehtuurista kuvin ja sanoin sekä esittelee uutuuskirjaansa
Turun seudun arkkitehtuuriopas. Katso myös sivu 36.

Kokouksen 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
6. Esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto niistä
7. Vahvistetaan tilinpäätös
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
9. Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset, jotka on jätetty kirjallisina
yhdistyksen hallitukselle vähintään kuukautta ennen kokouspäivää.
10. Muut mahdolliset asiat
11. Kokouksen päättäminen
Kahvitarjoilu
Tervetuloa,
Hallitus
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Pertti Laanti – Stålarminkadulta koripallon ja
sosiaalisen organisointitaidon mestariksi
Hieno koripalloystäväni Pertti
Laanti on minuakin ylisosiaalisempi, pitempi ja aikanaan parempi koripalloilija. Pertti ”Pepe”
Laanti on kasvanut Martissa, siellä
Stålarminkadun alapään nro 37
puutalossa.
Ulkopuucee, pisuaari, puuliiteri,
perunakellari ja sauna kuuluivat
vuonna 1939 syntyneen tulevan huippukoripalloilijan kasvuympäristöön.
Nuorimpana rakkauden lapsena syntynyt Pertti joutui toki hänkin pake-

nemaan Tonttumäen suojiin sodan
pommituksia.
Kuitenkin tuo lähes kaksimetrinen hieno ystäväni muistelee lapsuuttaan ja nuoruuttaan Turun Martissa
lämmöllä. Pihapiiri, kaverit ja urheilumahdollisuudet olivat kätten ulottuvilla. Pertti oli jo lapsena varsinainen
organisaattori. Kahdentoista vuoden
iässä Pertti perusti sirkuksen, jonka
itseoikeutettuna tirehtöörinä 13-vuotias pitkä nuorukainen toimi.
Naapuritalon poika, bassomestari

Pertti 12-vuotiaana äitinsä vierellä
Stålarminkadun maisemissa
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Salmisen Matti lauloi ja tuleva haitarinsoiton Suomen mestari Matti Salonen lurautti viisirivisellään ja Pekka
Wiberg toimi sirkuksen portsarina.
Veljen tytär, neljävuotias Kaija-Riitta
luki katsojien hämmästykseksi sujuvasti sanomalehtiä. Pääsylippu maksoi 50 penniä ja tungosta riitti.
Nykyisen kotitaloni sen aikaisessa Martin Kukassa Pertti keräsi jouluisin ja juhlapyhinä rahoja kukkalähettinä ja myymällä ovelta ovelle joulu- ja pääsiäiskortteja. Kyllä Pertti jo
varhain hoksasi ettei kilpaurheilu on
ainoa elämänestradi.
Pertti Laanti – kuten niin monet
sen ikäluokan pojat – pelasi jalkapalloa ja jääkiekkoa. Peliareenoita riitti
ja ajan tason mukaisia välineitäkin.
Vuonna 1954 Pertti sai tietää, että
käymällä Turun NMKY:n koripalloharjoituksissa sai lipukkeita, joita keräämällä kasvava nuorukainen sai
herkkuaan – hilloa. Jo ensimmäiset
treenit auttoivat Perttiä tajuamaan:
tämä on minun lajini – kuntoa, taitoa
ja taktiikkaa. Hillon ystävänä alkoi
silloin juuri ja juuri 190 senttisen elämäniloisen pojan koko elämän pituinen koripalloelämä.
En kerro hirveästi Pertti Laannin
upeasta koripallourasta – ehkä jonkun
episodin. Mestaruussarja käynnistyi
hänen osaltaan TuNMKY:ssä 17vuotiaana, sitten hän siirtyi Turun
Rientoon ja vuonna 1963 HKT:hen.
Edellisenä vuotena hänet oli valittu
Turun, hienon ja monipuolisen palloilukaupungin, parhaaksi palloilijaksi –
jo täysikasvuisena eli melkein kaksi-

Perrtti Laanti ratkaisemassa HKT:lle Suomen
mestaruutta 1960-luvulla.

metrisenä. Silloin pelattiin Turun
Tennishallin ylimmässä kerroksessa.
HKT:ssa ja maajoukkueessa
Pertti Laanti teki näyttävän uran.
EM-kisojen kuudes sija ja pohjoismaiset mestaruudet 1960-luvulla ovat
Suomen palloilun kultakautta. Minusta itse lajin – jota olen harrastanut
56 vuotta – ja varmaan Pertille henkilökohtaisesti tärkein huippu on Geneven olympiakarsintojen voitto ja
Tokion olympiakisat 1964. Koripallo
lieneekin ainoa perinteinen palloilulaji, minkä olympiakisoihin Suomi on
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yltänyt karsintojen kautta. Ja Pertti oli
tuon joukkueen ainoa, joka kasvoi
lapsuutensa ja nuoruutensa Turussa –
ja Martissa.
Toki miehen 134 maaottelua ja
neljät Euroopan mestaruuskilpailut,
viimeiset vuonna 1967 jolloin Suomi
sijoittui kunniakkaasti kuudenneksi,
puhuvat Martin posteljoonipojan taidoista. Eikä kolmessa pohjoismaisessa mestaruudessa ole mitään väheksyttävää.
Minulle Pertti Laanti on esimerkki – ei vain koripalloilijana, vaan
ystävänä ja ihmisenä. Hän on minuakin sosiaalisempi, koripallo-otteluiden, sarjojen ja yhteisten tilaisuuksien
organisointimestari. Hän on nopeaä-

lyinen ja huumorintajuinen seuramies
ja spontaanikin puheenpitäjä. Esimerkillään hän rohkaissut minua –
niin – vaikkapa osallistumaan Martinrantaseuran toiminnan ideoimiseen.
Minulle Pertti Laanti on tullut
paremmin tutuksi Kisiksessä eli
HKT:n koripallouraa jatkavassa isossa korisperheessä. Kisiksessä on ties
kuinka monta – siis joka tapauksessa
kaksinumeroinen määrä – eri tasoilla
pelaavia ja eri ikäisiä joukkueita. Minulla on ollut etuoikeutena edustaa
seuraa sen 55+, 60+, 65+ ja 70+
joukkueessa – ja nauttia Pertti Laannin sosiaalisuudesta ja organisointikyvystä. Turusta saapuvana minut on
Pertti tai joku muu on hakenut rautatieasemalta niin
treeneihin kuin peleihin.
Pertti Laanti on Kisiksen
ikiaikainen pressa. Kovaääninenkin, mutta huumorintajuinen oppositiokaan ei aseta
ikiaikaisuutta kyseenalaiseksi
– tekee siitä vain entistä arvokkaamman ja samalla
hauskemman. Kun syksyllä
2012 vietimme Ystävyyden
juhlaa Cafe Wäinössä – siis
Pertti Laanti ja tyttärenpoikansa
Timka Jaakkola. Nuorempi
miehistä myös TuNMKY:ssä
uransa aloittanut, nyt Kaarinan
Uran ratkaisijoita, asuu
Mestarinkadulla
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Martinrannassa – olivat niin Pertti
Laanti kuin opposition puhemies, liikuntaneuvos Timo Juhani Haapaniemi vaimoineen itseoikeutettuja kutsuttuja – ja puheenpitäjiä.
Pertti Laannin ja Kisiksen ansiosta olen päässyt mukaan myös
Suomen ikämiesten ns. maxibasket
joukkueisiin EM- ja MM-ksoissa
ympäri maailmaa. Olen oppinut tuntemaan monta lämmintä koripallosielua – lähes kaikki minua taitavampia.
Myös Pertti Laannin jälkikasvu
juoksee koripallon perässä – lujempaa kuin Pertti silloin kun hän nuorena posteljoonina jakoi meille postia

mm. täällä Martissa. Isäänsäkin pitempi Riku on palannut Australiasta
ja tyttären poika, Mestarinkadulla
asuva parikymppinen Timka Jaakkola
on Kaarinan Uran kantavia voimia.
Toivottavasti tuo jälkikasvu on osaltaan nostamassa Turun koripalloa
miestenkin osalta sen väliaikaisesta
alamäestä.
Leo Lindstedt
Kirjoittaja on tuntenut Pertti Laannin
vuodesta 1958 ja on hänen kauttaan
oppinut ymmärtämään mitä kaikkea
joukkueurheilu voi elämälle antaa.

Syyskokouksen satoa
Martinrantaseura ry:n syyskokous
järjestettiin 15.11.2013 Martin kirkossa. Aluksi seurakunnan pastori
Jukka Hilden esitteli tasan 80 vuotta
sitten vihittyä kirkkoa, sen vaiheita ja
kulttuuriarvoja.
Esittelyn jälkeen pidetyssä syyskokouksessa hyväksyttiin seuran hallituksen laatima toimintasuunnitelma
ja talousarvio vuodelle 2012.
Jäsenmaksuksi päätettiin periä
varsinaiselta jäseneltä 16 euron ja
perhejäseniltä 6 euron vuosimaksu.
Yhteisöjäsenien maksuksi määrättiin
60 euroa. Samalla päätettiin hallituksen omasta esityksestä, ettei hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille makseta mitään palkkiota. Tehtävien hoidosta johtuvat kulut kuitenkin korvataan.

Yhdistyksen puheenjohtajana
jatkaa yhden välivuoden jälkeen vuodesta 2005 asti virkaa hoitanut Jouni
Liuke. Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle ja uusina jäseninä Matti Aaltonen, Virpi Hokkanen, Terho Hämeenkorpi, Sirpa Kumlander, Leo Lindstedt ja Heidi Puputti. Vanhoina jäseninä jäivät hallitukseen Liuken lisäksi Ahto Heinonen,
Päivi Helle ja Tapani Järvinen.
Toiminnantarkastajiksi valittiin
Irmeli Mattila ja Raili Kataja sekä
varalle Petri Aalto ja Robert
Rainio.
Päätettiin, että yhdistyksen sääntömääräisistä kokouksista tiedotetaan
– kuten ennenkin – yhdistyksen
omassa jäsenlehdessä.
9

Martinmäen komea asuinalue 60 vuotta
Martinmäen asukkaat viettivät
asuinalueensa 60-vuotispäiviä viime syksynä lohikeiton ja kakkukahvien kera tyytyväisinä siihen,
että asuintiloja ja -ympäristöä ollaan juuri nyt kunnostamassa tämän päivän vaatimuksia vastaavammiksi. Juhlinnan kohteena oli
Betaniankadun varteen kalliolle
Martin koulun viereen 1953–1954
valmistuneet kymmenen näyttävää
kerrostaloa puistomaisine pihoineen sekä jo 1952 valmistunut
lämpökeskus, joka oli harvinainen
jakaessaan kaukolämpöä ja lämmintä vettä taloihin. Se viihtyisyys,
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joka silloin luotiin on pitkälti säilynyt näihin päiviin asti.
Martinmäki rakennettiin 60
vuotta sitten asemakaava-arkkitehti
Bertel Jungin katuverkon mukaisesti
Betaniankadun molemmin puolin.
Talot jakautuvat kahteen ryhmään:
Martimäen taloihin A:sta E:hen
vastaten Betaniankadun numeroissa
parillisia 10 – 2 ja Martinrinteen taloihin A:sta E:hen vastaten täällä parittomia numeroita siten, että rinteen
taloissa ykkösiä on kolme A-, B- ja
C- talot, kolmonen on D-talo ja rinteen E-talo on Betaniankatu 5.
Taloista piti alun perin tulla vii-

sikerroksisia ja samanlaisia kuin ovat
Kuninkaankartanonkatu 4–6 talot,
mutta talot korotettiin seitsemänkerroksisiksi. Martinrinteen talot sekä
Betaniankatu 2 olivat ns. puolikunnallisia, joiden osuudet kaupunki merkitsi, ja huoneiston haltijat saivat lunastaa ne itselleen maksamalla lainaa
yhtiövastikkeen yhteydessä. Loput
Martinmäen taloista olivat tavallisen
aravalainan piirissä. Martinmäen talot
A:sta E:hen ja huoltorakennuksen
suunnitteli arkkitehti V. Laitsalmi ja
Martinrinteen talot suunnitteli P. Sivula kaupungin talonrakennusosastolla A.S. Sandelinin johdolla.
Martinhuollon huoltorakennuksen eli lämpökeskuksen ja Martinrinteen talot sekä mäen taloista Betaniankatu 2:n rakensi Rakennustoimisto A. Puolimatka oy. (nykyään NCCrakennus oy.). Martinmäen taloista
Betaniankatu 4:n, 6:n ja 8:n rakensi

Urakoitsijat oy. (nykyään Hartela oy).
sekä Betaniankatu 10: n Rakennus oy.
(sulautui Ruola oy:n kautta NCCPuolimatkaan). Jokainen talo on alusta alkaen ollut oma yhtiönsä. Yhdessä
ne omistavat voittoa tavoittelemattoman huoltoyhtiön Martinhuolto oy:n,
joka ennen kaupungin tuottamaan
kaukolämpöön siirtymistä huolehti
laajemminkin – mm. Martin koulun
ja lähitalojen – energian tuottamisesta
ja jakelusta.

Asukkaat

Puhutaan välillä upseerien talosta,
opettajien talosta jne. Kuitenkin ns.
upseerien talossa asui tasan yksi upseeri ja opettajia oli tasaisesti kaikissa
taloissa. Ammattikuntia kuvaa hyvin
seuraava luettelo yhden talon osakkeiden omistajista: rouva, hitsaaja,
dipl. insinööri, kirvesmies, postiautonkuljettaja, rakennusmestari, far-

Martinmäen silloinen suosio perustui yllä olevan taulukon lukuihin
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maseutti, perämies, kansakoulun
opettaja, kirjaltaja, valaja, uloslyöjä,
konepäällikkö, teknikko, elintarviketyöntekijä, osastopäällikkö, sähköasentaja, toimitussihteeri, kauppias,
mainosmaalari, filosofian maisteri,
kapteeni, teknillinen johtaja ja kätilö.
Siis ammatteja oli laidasta laitaan.
Kaikki talot olivat aravalainoitettuja taloja, mikä oli varmaankin siihen aikaan etu, koska aravasäännökset määräsivät rakentamisesta melko
tiukasti. Talot ovat hyvin rakennettuja
ja niissä oli siihen aikaan kaikki mukavuudet: keskuslämpö, lämmin vesi,
vesiklosetti, kylpyhuone sekä kaasuhella. Kaikki tämä oli siihen aikaan
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melko harvinaista Turussa. Lisäksi
alueella olivat kaikki palvelut: posti,
kauppoja, sauna ja pesutupa, tarha,
seimi, nuorisotila sekä koulu ja urheilupuisto. Huonona puolena sen
ajan ohjeistuksen takia asunnot ovat
melko pieniä nykyajan mittapuun
mukaan. Hyvää taas se, että seinät on
niin eristetty, ettei naapurin puhe
kuulu toiseen huoneistoon niin kuin
monissa uudemmissa taloissa, joissa
naapurin rouvan puhelinkeskustelut
kuulee seinän läpi ilman mitään erityistä kuuntelua. Samoin talojen hyvää rakennetta osoittaa myös se, että
vasta nyt mäen täytettyä 60 vuotta alkavat putkiremontit. Talot on lisäksi

As. oy. Koulumäen lapsia juuri rakennetun Ruolan pesulan edessä vuonna 1952 (Martinhuolto ja lämpökeskus) kuva: Tapani Järvinen

rakennettu tukevasti kalliolle, joten
perustusongelmia ei ole.

Martinmäki tänään

Heti alussa mäki oli hyvin suosittu
asumiskohde ja on sitä edelleen. Vieläkin taloissa asuu alkuperäisiä asukkaita. On myös useita paluumuuttajia
niin silloisia lapsia kuin vähän vanhempaakin väkeä jotka ovat tulleet
takaisin asuttuaan välillä muualla.
Mäessä on myös sisäistä muuttoa, eli
on muutettu mäen talosta toiseen ja
lähinnä isompaan asuntoon.
Vapautuvat asunnot menevät hetkessä kaupaksi. Vielä jos saataisiin se
vihreys takaisin, mikä näillä suhteellisen suurilla tonteilla on ollut. Nyt autot ja asfaltti ovat pitkälti vallanneet
pihat. Onneksi vieressä on suuri viheralue monipuolisine liikuntamahdollisuuksineen, ja vaikka itse mäestä ovat

monet palvelut hävinneet. Alue on
keskellä Turkua ja on lyhyt kävelymatka kaikkiin palveluihin, olipa kyse
kaupoista, liikunnasta, opiskelusta tai
kulttuurista. Vaikka asunnot ovat
melko pieniä, on mäki lapsiperheellekin mitä parhain paikka päiväkoteineen, kouluineen ja ulkoilumahdollisuuksineen.
Talot ovat juuri käymässä muodonmuutosta. Ulkoasuja on uusittu, ja
se tuntuu olevan tärkeä asia asunnon
ostajille. Nyt uusitaan putkia ja televerkkoja sekä kylpyhuoneita nykyaikaiseen tasoon. Taloissa on edelleen
omat saunat ja huollossa pesutupa
kuivaushuoneineen. Ne tuntuvat olevan nykynuorellekin tärkeitä. Nykyisin on ongelmana pyörätilojen ahtaus,
mutta siihenkin on paneuduttu.
Väestösuojia taloissa ei ole. Tarvittaessa mäki evakuoidaan. Visiona
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onkin ollut, että kallioon rakennettaisiin väestösuoja, joka normaaliaikana
toimisi paikoitustilana. Vielä jos taloihin asennettaisiin lämmön talteenotto tuuligeneraattoreineen, niin saataisiin sähköä omiin tarpeisiin ja ehkä
verkkoonkin. Visioita miettiessä pienen esteen asettaa talojen ja alueen
määrätynasteinen suojelu. Lisäarvoa
alueelle ja keskustaan toisi naapuriin
maauimalan alle tehtävä uimahalli,
joka keskusta-alueelta puuttuu. Talviaikana se toimisi samoilla laitteilla
ja henkilökunnalla kuin maauimalakin.
Heimo Kumlander
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Lähteet:
– Veikko Laakso: Turun kaupungin
historia 1918 – 1970
– Uusi Aura 25.9.1954
– Martinhuollon ja Martinmäen E-talon arkisto sekä asukkaiden haastattelut.
– Lisätietoa lehdestä 1/2008

Tervetuloa Martinmäkeen viihtymään
ja nauttimaan hyvästä ja näyttävästä
asuinympäristöstä Turun keskustassa.

HUOMAA!

Martinranta Gallerian osoite on muuttunut.
Sivut ovat nyt osoitteessa http://martingalleria.info/
Martti Walden pitää edelleen sivuja ja Martinrantaseura toimii sivujen
sponsorina. Martinranta seuran omat tiedotussivut lehtineen ovat edelleen vanhassa osoitteessa http://www.martinrantaseura.fi/
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KOLUMNI

Kylätie on hiljainen
Vaan ei ole Stålarmin- eikä Martinkatu, ei Itäinen Pitkäkatukaan. Eivät ainakaan hiljaisemmaksi tule. Nimittäin. Mitä kautta uudelle Telakkarannan asuntoalueelle yksityinen henkilöautoliikenne mahdetaan ohjata? No,
sen uuden Unioninkadun tunnelin
kautta Stålarminkadulta. Ja kun keskustasta tai vaikkapa kasitien suunnasta ajetaan Stålarminkadulle, niin
mitähän katua tai katuja pitkin.
Jaa, että Itäistä Rantakatuakin
Telakkarantaan pääsee. Aivan oikein:
kävellen, polkupyörällä ja yksi bussilinjakin siitä alkanee kulkea. Niin ja
Telakkarantaanhan on muuttamassa
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Tällaiseen liikennejärjestelyyn törmäät
Itäisellä Rantakadulla ennen
Unioninkatua

Leo Lindstedt
tunnetusti väkeä, jotka eivät omaa tai
kahta henkilöautoa omista. Varmuuden vuoksi rakennetaan kuitenkin pysäköintihalli. Erään arvion mukaan
Telakkarantaan muuttaa noin
700–800 asukasta.
No, onneksi tullee pikaraitiovaunu ihan Hirvensaloon saakka. Toki
eräskin skeptikko epäili saaren asukkaitten halua käyttää julkista kulkuneuvoa. ”Sitä paitsi sellainen musta
citymaasturi ei taida edes mahtua raitiovaunuun”, mies perusteli epäilyjään.
Mutta toivoakin ja mahdollisuuksia on: raitiovaunulle voi sittenkin
löytyä käyttäjiä, bussivuoroja voi lisätä ja reittejä monipuolistaa. Joku saariliikenteen bussi voisi entisen kolmosen raitiovaunun tapaan ajaa mennen tullen päärautatieaseman kautta
junien aikatauluja myötäillen – ja
vaikka linja-autoasemallekin.
Mahdollinen uusi silta saarilta
rakennetaan niin, että se palvelee lähinnä kaupungin itäosiin ja Helsinkiin
suuntautuvaa liikennettä. Myös VähäHeikkiläntietä jatketaan tavalla tai
toisella Hippoksentielle ja sieltä
eteenpäin. Sellaisista suunnitelmista
olen ollut kuulevinani.
Ja kun vielä Martinkadun pääkiitoradalle rakennetaan jalankulkuvalot suojateineen Sotalaistenkadun
kohdalle, missä monet jo nyt autoliikennettä uhmaten ja henkensä kau-

palla kiitoradan ylittävät, niin hiljaa
hyvää tulee. Varmemmaksi vakuudeksi rakennetaan pari töyssyä eli
fartdämpare som de heter på det finare inhemska språket ja peltipoliisit
kevyen liikenteen ylikulkusillalle ja
Pihlajakodin paikkeille Stålarminkadulle.
Ja kun Korppolaismäen kallioon
on louhittu Unioninkadun tunneli,
niin jatkettakoon kaivamista ja raken-

netaan ns. uppotunneli Aurajoen alitse Linnafältille ja läntisille ulosmenoteille.
Lisäihmettelyä aiheuttaa miten
mahdollinen turistiliikenne Tapulikadun päähän Vilkkilänmäelle järjestetään. Toki moinen leikkipuisto sinänsä on paikallisten perheitten näkökulmasta ihan paikallaan.
Kirjoittaja on kriittinen idealisti

Telakkarannan ihmeitä: automaattiajoitettu, mutta ohjelmoimaton
sulkupuomi, rakennusaikainen kulkuväylä, mahdollinen väliaikainen
silta ja tunneli jonka läpiajo-oikeudesta tai -kiellosta ei hullukaan ota
selvää (Katso TS 19.2.2014)
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Nollan arvoinen taideteos
Martin kaupunginosan tunnetuin
ja näyttävin taideteos on Fibonacci
Sequence 1–55. Sen on luonut italialainen Mario Mertz (1925–
2003), maineikas installaatioiden
ja tilataiteen mestari, jonka töitä
on näytteillä maailman tunnetuimmissa museoissa.
Monet ovat ihmetelleet miksi
meille tärkeä ja rakas maamerkki on
sijoitettu joen väärälle puolelle. Syitä
on kaksi. Ensinnäkin nykyinen paikka
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on edustava teoksen kannalta. Numerot näkyvät hienosti lähes jokaiseen
Martin kortteliin. Lisäksi Turku
Energia, jonka tuotoilla teos hankittiin, on luvannut huolehtia siitä ja
maksaa sähkölaskut.
Fibonaccin luvut syttyivät energialaitoksen piippuun toukokuussa
1994. Teos viettää kaksikymmenvuotisjuhlaansa jokseenkin samaan aikaan kuin Martinrantaseura kymmenvuotisjuhlaansa.
Teoksen paljastaminen
aiheutti paljon keskustelua
kaupunkilaisten piireissä.
Numeroitten räikeä ja
flirttaileva ulkoasu ei ollut
sopusoinnussa mystisen filosofian kanssa, jota teoksen ymmärtäjät tarjoilivat.
Suurin kauhistelu kohdistui
kuitenkin korkeaan hintaan, jonka katsottiin tulevan viime kädessä kaupunkilaisten maksettavaksi.
”Kaupungin kalleimmat neonvalot”, sanottiin.
Monet pitivät Wiklundin
katolla ollutta ”Klubi piristää” -mainosta taiteellisesti
monin verroin arvokkaampana.
Taide ei ole pelkkää
estetiikkaa. Se voi olla
myös yhteiskunnallinen
kannanotto, mielenosoitus,
pyyntö, rukous tai provo-

kaatio. Se voi olla kulttuuriperinnön
siirtoa ajassa tai näkemyksellistä profetointia.
Mitä savupiippuun kiinnitetyt
numerot meille kertovat? Turkulaiset
tietävät, että numerosarja ei ole sattumanvarainen. Sen looginen rakenne
antaa mahdollisuuden jatkaa teosta.
Siinä mielessä se täyttää taideteoksen
tärkeimmän kriteerin, ajattelun virittämisen. Numerot, arkisista arkisimmat symbolit, kätkevät ja samalla paljastavat taiteilijan ajattelun ja motiivin.
Mitä taiteilija haluaa sanoa? Tätä
kysymystä katsoja pyörittää mielessään, ja koska taide on vuorovaikutusta, jokainen luo oman selityksensä
ja tulkintansa.
Italialaisella kulttuurilla on antiikkiin ulottuva loistelias historia.
Mertz ammentaa tästä lähteestä ja
nostaa esiin Leonardo Fibonaccin
nimeä kantavan sarjakehitelmän. Fibonacci oli pisalainen matemaatikko
ja filosofi 1200-luvun alussa.
Yksinkertaiselta vaikuttava sarja
kätkee sisäänsä merkillisiä salaisuuksia. Matemaatikkojen ohella taiteilijat
näkevät siinä luonnon harmoniaa ja
kauneutta.
Kauneuden ja harmonian selittäminen säännöillä tekisi estetiikasta
tekniikkaa, hengestä ainetta. Se on
mahdoton tehtävä, mutta maagisella
sarjallaan Fibonacci on onnistunut
kuvaamaan luonnon kauneutta hämmästyttävän hyvin. Biologinen kasvu
noudattaa sarjan rakennetta. Kauneimpia esimerkkejä ovat spiraalimai-

set kotilot ja lehtien jakautuminen
oksan eri osille siten, että kasvi tuuheutuu. Tätä kauneutta taiteilijat ovat
toistaneet vuosisatoja.
Arkkitehtuuri ja sommittelu perustuvat suurelta osalta ns. kultaiseen
leikkaukseen, jossa jana jaetaan kahteen osaan siten, että pienemmän
osan suhde suurempaan on yhtä suuri
kuin suuremman osan suhde koko janaan. Tämä luku on ainoa positiivinen
luku, jonka käänteisluku saadaan lisäämällä siihen ykkönen.
Kultainen leikkaus on monessa
mielessä erikoistapaus, jota luonto
käyttää hyväkseen. Ihminen ymmärtää intuitiivisesti sen merkityksen ja
pitää sitä kauniina, sopivana ja turvallisena. Fibonaccin sarja ei pääty.
Se kasvaa rajatta; se on tehnyt sitä jo
yli 800 vuotta. Sarjan keksijä pääsi
lähelle luonnon salaisuuksien porttia
kun hän huomasi, että sarjan perättäisten termien suhde lähenee rajatta
tuota kiehtovaa, kultaista suhdetta.
Eikä siinä kaikki. Hänen pääteoksensa toi arabialaisten matemaatikkojen saavutukset läntisten tiedemiesten saataville. Hän toi arabialaiset numerot länsimaihin, ja mikä tärkeintä, niiden joukossa oli täysin uusi
käsite: nolla. Matemaatikkona Fibonacci jätti sarjastaan nollan pois. Sillä
ei ole siinä merkitystä. Taiteilijana
Mario Mertz kantaa kulttuuriperintöä
ja siksi hänen olisi pitänyt aloittaa
teoksensa nollasta. Fibonacci olisi sen
ansainnut.
Matti Aaltonen
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Telakkatoiminnan historiaa 2

Crichtonin aikakausi
William Crichton kirjoitti elämästään viidelle paperiarkille joitakin
vuosia ennen kuolemaansa 1889.
Valitettavasti hän puuhakkaana
miehenä varasi ”muistelmiensa”
kirjoittamiseen vain muutaman
tunnin. Yli puolet arkeista käsittelee hänen lapsuus- ja nuoruusmuistojaan Skotlannissa. Turun ja
Pietarin ajoista on jäänyt paljon
kertomatta. Syynä lienee, että hänen viisiarkkinen muistelmansa oli
tarkoitettu lähinnä hänen lapsilleen.

William Crichton
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Yritän tässä osassa noudattaa
William Crichtonin omia muistiinpanoja muokaten ja höystäen niitä
muista lähteistä löytämilläni tiedoilla.

William Crichtonin
elämän alkutaival

William Crichton syntyi 29. marraskuuta 1827 Skotlannissa Edinburghin
satamakaupungissa Leithissä. Hänen
isänsä Georg Crichton oli laivanomistaja ja varustamonjohtaja, jonka
laivat purjehtivat Lontoon ja Leithin
väliä. Varustamo menestyi ja kehittyi
ensimmäisten joukossa höyrylaivayhtiöksi. Williamin äiti Gifford oli syntyjään Allan ja kotoisin Leithistä.
Äidin isä William Allan oli niin
ikään laivanomistaja. Hän oli myös
puukauppias ja valaanpyytäjä.
Perheessä oli neljä lasta: yksi tytär ja kolme poikaa. Pojista kaksi oli
Williamia vanhempia, ja he vaikuttivat ilmeisen selvästi Williamin uravalintaan isän kuoltua 1841. William
suoritti insinööritutkinnon ja pääsi
harjoittelijaksi samaan yritykseen,
jossa hänen Alexander-veljensä toimi. Siellä hän työskenteli pari vuotta
ja siirtyi sitten Edward-veljensä työpaikkaan Shotts Iron Companyyn,
joka valmisti koneita.
Kun yhtiön koneiden valmistus
lopetettiin 1845, siirtyi William tunnetun Glasgowilaisen Napierin höyrykonepajaan. Robert Napier (1791–

1876) oli skotlantilainen insinööri,
joka sai kunnianimen ”The Father of
Clyde Shipbuilding”. Osan ajasta William työskenteli konepajan piirustuskonttorissa. Muistiinpanoissaan hän
korostikin viihtyvänsä parhaiten
suunnittelu- ja piirustustehtävissä,
kun taas veljet halusivat vaihtaa työtehtäviään usein. Napierilta hän lähti
merille saatuaan pestin ylimääräiseksi
insinööriksi Lontoon ja Grantonin välillä seilanneeseen alukseen. Hän palasi kuitenkin pian Glasgowiin Napierille veljensä apulaiseksi.

Ensimmäinen
Turun kausi alkaa

Kesällä 1850 Williamin oleskellessa
Glasgowssa hän sai kirjeen Suomen
Turusta Messrs. Cowie & Eriksson

Anders Thalus Eriksson

David Cowie

-nimiseltä yhtiöltä. Miten David
Cowie ja Anders Thalus Eriksson
olivat osanneet osoittaa kirjeensä
juuri William Crichtonille, on jäänyt
arvoitukseksi. Eikä asia ole siltä osin
kovinkaan olennainen. Joka tapauksessa 23-vuotias William Crichtonille
tarjoutui tilaisuus, jota hän oli odottanut. Hän tarttui tilaisuuteen nuoruuden innolla.
William Crichton kirjoittikin
muistelmiensa sivuille, että ”pitkään
odotettu toiveeni toteutui, nimittäin
muutto Venäjälle, jossa isosetäni Sir
Alexander Crichton ja serkkuni Sir
William Crichton asuivat ja loivat
loistavaa uraa”. Ajatus tuntuu oudolta,
mutta on muistettava pari asiaa: Venäjälle oli 1700-luvulta lähtien ha23

keutunut tai kutsuttu englantilaisia
kaupan ja merenkulun asiantuntijoita,
laivaston erityistehtävien osaajia sekä
rauta- ja konepajateollisuuden suunnittelijoita ja johtohenkilöitä. Pietarissa sanottiin olevan 1800-luvun
puolivälissä peräti noin 3.500 englantilaista. He olivat arvostettuja ja liikkuivat kaupungin ”kerman” piireissä.
William ei kuitenkaan ollut saanut kutsua Pietariin, vaan hän oli lähdössä noin 13.000 asukkaan Turkuun,
Suomen suuriruhtinaskuntaan. Hänellä oli taskussaan kolmivuotinen sopimus Cowie & Erikssonin konepajan
kanssa. Työsopimuksen mukaan
Crichton sai johdettavakseen 300-hevosvoimaisen höyrykoneen rakentamisen Venäjän amiraliteetin tilaa-
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maan höyryfregattiin.
Alus, joka rakennettiin Wanhalla
Laivaveistämöllä (Åbo Gamla
Skeppswarf) oli mittava: peräti
191×27 jalkaa eli 57,30 metriä pitkä
ja 8,10 metriä leveä. Se oli suurin siihen asti Suomessa rakennetuista
aluksista. Alus sai nimekseen Rurik.
Se oli siipirataslaiva, jota vei eteenpäin halkaisijaltaan peräti 24-jalkainen höyryvoimalla pyörinyt siipiratas.
Projekti oli melkoinen haaste nuorelle
konepajayritykselle ja etenkin nuorelle William Crichtonille.
William Crichton oli tyytyväinen
työtehtäväänsä. Tyytymätön hän oli
vain työoloihinsa; työvälineet ja käytettävät työkoneet olivat kehnoja. Lisäksi työnantajat, yhtiökumppanit

Rurikin vesillelasku 1851 Turun Vanhalla Veneveistämöllä. J.J. Reinbergin litografia, Åbo
Akademi, Merihistoriallinen museo

Cowie Ja Eriksson eivät tulleet toimeen keskenään
Muistelmissaan William Crichton kertoo miten hän sairastui vakavasti. Sairastuminen osui onneksi aikaan, jolloin hän asui Cowien luona.
Rouva Cowie hoiti häntä kuin omaa
lastaan, ja hänen olonsa kohenikin
huomattavasti. Williamin sairausaika
lienee osunut vuosien 1850 ja 1851
taitteeseen.
Toivuttuaan sairaudestaan William Crichton lähti lomailemaan Tukholmaan ja Motalaan Götan kanavan
varrelle. Hänen oli määrä samalla
matkalla tutustua Ruotsin merkittäviin höyrykoneiden valmistajiin. Motalassa hän tapasi tunnetun ruotsalaisen suunnittelijan O.E. Carlsundin.
Siellä hän tutustui myös rouva
Cowien veljen herra Samuel Owen
Jr:n vanhimpaan tyttäreen Annie
Elisbethiin, joka miellytti häntä suuresti.
Kun Samuel Owen jr:n perhe –
vaimo ja neljä lasta – muutti vuonna
1852 joksikin aikaa asumaan Turkuun perheen isän työn vuoksi,
Crichton tapasi uudestaan 19-vuotiaan Annien. Crichton kirjoittaa muistelmissaan: ”… ja tietenkin vietimme
yhä enemmän aikaa yhdessä, joten
lähennyimme niin paljon, että kihlauduimme 1853”.

Konepaja Eriksson & Cowie

David Cowien ja Thalus Erikssonin
yritys, jonne nuori William Crichton
palkattiin suunnittelijaksi ja tekniseksi johtajaksi, oli aloittanut aivan tyh-

jästä 1840-luvun alussa. Tuolloin yhtiötoverit saivat Senaatilta korottomana lainana 15.000 hopearuplaa. Lainan turvin he pystyttivät konepajan ja
valimon Itäisen Rantakadun 56–58
tyhjälle tontille. He ryhtyivät valmistamaan höyrykoneita, höyrykattiloita
ja muita rautatuotteita.
Konepaja kohosi hyvälle paikalle
Aurajoen itärannalle lähelle länsipuolen Wanhaa Laivaveistämöä, joka
tunnettiin Suomessa maineikkaana
suurimpana veistämönä. Veistämöstä
tulikin nopeasti Cowien ja Erikssonin
konepajan suurin asiakas. Se osti
höyrykoneiden lisäksi taonta-, valu- ja
muita palveluita sekä metallitarvikkeita.
Perustamispäätöstä voitiin pitää
isona riskinä, mutta yhtiökumppaneilla oli onni matkassaan. Heillä oli
oikeanlaiset tuotteet oikeaan aikaan ja
heidän Tukholmassa saamansa oppi
kantoi hedelmää. Cowien ja Erikssonin konepaja menestyi.
Cowien ja Erikssonin oppi-isänä
oli ollut Samuel Owen vanhempi,
jonka palveluksessa he olivat työskennelleet. Owen oli muuttanut 1806
perheineen Ruotsiin, jossa hänestä
tuli pian tunnettu höyrykoneiden rakentaja ja tehtaanomistaja. Ennen
vuotta 1843, jolloin tehdas lopetettiin,
Owen ehti valmistaa höyrykoneet
noin 30 alukseen.
David Cowie tutustui Tukholmassa työskennellessään myös Samuel Owenin tyttäreen Francesiin,
jonka kanssa hän solmi avioliiton
1835. Pariskunnan esikoispoika Sa25

muel Owen jr syntyi 1801 Englannissa. Owen Jr ystävystyi William
Crichtonin kanssa ja osoitti William
Crichtonille kelpo toveruutta, kuten
William kirjoitti muistelmissaan.
Samuel Owen nuorempi vieraili
Turussa jo 20-vuotiaana vuonna
1821. ”Vierailun” hän teki s/s Stockholmin konemiehenä, kun alus teki
ensimmäisen matkansa Turkuun. Laiva oli Samuel vanhemman suunnittelema. Samuel Owen jr työskenteli ilmeisesti isänsä yhtiössä kunnes se lopetettiin 1843. Uudestaan hän astuu
näyttämölle vuonna 1851, jolloin asui
sisarensa ja tämän aviomiehen David
Cowien luona Turussa kuten William
Crichtonkin. Hän oli tuolloin Turun
Wanhan Weistämön palveluksessa
tehtävänään valvoa veistämön puolesta höyryfregatti Rurikin koneen valmistusta ja asennusta.
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Ensimmäinen höyrylaiva, johon
konepajan koneet asennettiin, oli Turun Wanhalla laivaveistämöllä 1850
valmistunut matkustajalaiva Furst
Menschikoff II. Alkuvuosinaan
Ericsson & Cowie valmisti höyrykoneita ja kattiloita valtion uusiin laivoihin. Huomattavin niistä oli fregatti
Rurik, johon tuli 300 hv:n kone ja 4
höyrykattilaa.

Sota uhkaa

Krimin sodan uhatessa jo oli Suomessa ryhdytty rakentamaan Venäjän
sotaväen tarpeisiin soudettavia tykkipursia. Venäjän laivaston ylipäällikkönä oli keisari Aleksanteri II:n veli,
kenraaliamiraali, suuriruhtinas Konstantin Nikolajevitš, joka antoi vuoden 1854 alussa kenraalikuvernöörin
tehtäväksi rakennuttaa Suomen telakoilla 40 tykkipurtta. Kustannukset

Furst Menschikoff II

oli päätetty korvata vuoden kuluessa
keisarikunnan varoista.
Suomen senaatti anoi kuitenkin
keisarilta lupaa maksaa kustannukset
Suomen suuriruhtinaskunnan omista
tuloista. Sodan uhka nosti telakoiden
työllisyyttä. Turun telakoilla rakennettiin viisitoista ja Viaporissa (Suomenlinnassa) kymmenen purtta. Lisäksi Turussa tehtiin kolmimastoinen
potkuritykkivene Sterljad, joka höyrykoneella ajettaessa saavutti jopa
seitsemän solmun nopeuden!
Sodan puhjettua, venäläisten kärsittyä tappion ja vetäydyttyä Krimillä,
alkoi keisari pelätä vihollisen työntyvän jopa Itämerelle. Eikä hän siinä
väärässä ollutkaan. Keisari antoi määräyksen, että sodan vuoksi Turun ja
Kokkolan telakat suljetaan, ja keisa-

rillisia telakoita perustetaan sisämaahan.

Williamin Seikkailu Pietarissa

Kun kolmivuotinen työsopimus täyttyi 1853 ja Rurikin höyrykone oli
valmis ja asennettu, William Crichton
sai kutsun Helsinkiin pystyttämään
Fiskarsin rautatehdasta Hakaniemeen.
Kihlattujen – Annien ja Williamin –
piti avioitua heti Williamin astuttua
uuteen työpaikkaan, mutta onni ei ollut nuorenparin myötä. Williamin piti
matkustaa Englantiin hankkimaan
koneita ja työkaluja rautatehtaalle,
mutta pahaksi onneksi Krimin sota oli
syttynyt. Venäjä ja Britannia olivat
sodassa keskenään. Oli sula mahdottomuus tuoda koneita Englannista.
William Crichton päätti muuttaa lii27

kematkansa lomailuun kotimaassaan
ja odottaa sodan päättymistä.
”Saman päivän iltana kun olin

hakenut passiani, odottivat minua
santarmiupseeri ja poliisi. Minut määrättiin kokoamaan piirustukseni sekä
kirjeeni ja seuraamaan heitä kuvernöörin luo”, kirjoittaa Crichton.

William Crichton pidätettiin ja
määrättiin vietäväksi upseerin ja poliisin saattamana Pietariin salaisen
poliisin päämajaan. Hänet teljettiin
pidätysselliin, jossa hän joutui ”istumaan” muutamia päiviä. Crichtonin
taustoista ei tutkimuksissa löytynyt
mitään poliittisesti arkaluonteista. Viranomaiset olivat siitä huolimatta
päättäneet lähettää hänet Moskovaan.
Crichton vastusti siirtoa ja huomautti, että hänen tuttavapiiriinsä
kuului henkilöitä, joilla oli merkittävä
asema keisarin lähipiirissä: William
Crichtonin isosetä Sir Archibald
William Crichton, joka tunnettiin
Venäjällä paremmin nimellä Vasily
Petrovich Kreyton, oli nimittäin toiminut suuriruhtinas Nikolain lääkärinä ennen kuin hänestä tuli tsaari Nikolai I. Viranomaisten ääni muuttui
kellossa. William Crichtonille ilmoitettiin, että kyseinen asia muuttaa tietysti tilannetta. Crichtonin kertoma
tarkistettiin ja todettiin oikeaksi.
Niinpä hänet vietiin virallisesti Pavlovskiin, jossa isosetä Archibald
Crichton asui.

Pääinsinöörinä Venäjällä

Sir Archibald William Crichtonin
luona William tutustui kenraali Wil28

soniin, joka johti Venäjän valtiolle
kuuluvia Kolpinon ja Aleksandrovskin tehtaita. Tämä muutti taas kerran
William Crichtonin elämän. Nyt onni
potkaisi häntä: kenraali Wilson tarjosi
hänelle pääinsinöörin vakanssia Kolpinossa ase-, rauta- ja konetehtaalla.
William Crichton kirjoittaakin muisteloissaan: ”Asemani Kolpinossa oli
erittäin hyvä, mistä kiitos kenraali
Wilsonille, joka oli miellyttävä ja
huomaavainen”.

William järjesti kenraali Wilsonin myötävaikutuksella Samuel Owen
Jr:lle paikan Kolpinon tehtaalla.
Owen muutti perheineen Kolpinoon
ja William tapasi taas morsiamensa
Annien. Heidät vihittiin avioliittoon
1854 Pietarin kirkossa.
Crichtonit asuivat Kolpinossa
vuoteen 1862. William Crichton ei
paljon kerro näistä ajoista. Työstään
ja urastaan hän vaikenee tyystin. Samoin hän jättää myös mainitsematta,
että Kolpinossa syntyi 1856 tytär Louisa.
Poika George syntyi Skotlannin
Edinburghissa 1858 perheen toisena
lapsena. Perhe oli ilmeisesti Englannissa työmatkalla. William oli tutustumassa tekniseen kehitykseen ja
Englannin laivaston uutuuksiin. Nämä
tiedot yhdessä Crichtonin osaamisen
kanssa johti siihen, että hänet palkittiin Venäjällä Suurella Kultamitalilla.
Kolpinon vuosina Crichtonien
perheeseen vielä kaksi poikaa: 1860
näki päivävalon William, ja pari
vuotta myöhemmin syntyi Alexan.
der. William ei vielä tällöin aavista-

nut, että hän vielä palaa Turkuun luodakseen menestyvän uran laivanrakennuksen parissa.

Mitä tapahtui Turussa ja
muualla Suomessa Crichtonin
venäjänvuosina

Krimin sodan, joka Suomessa tunnetaan nimellä Oolannin sota, aikana
keisari Nikolai I antoi käskyn sulkea
Turun ja Kokkolan veistämöt ja siirtää niiden toiminta Asikkalan pitäjään. Siellä Vähä-Äiniön kylässä
Kuoreniemellä 1850- ja 1860-luvuilla
sijainnut telakka työllisti satoja suomalaisia telakkatyöläisiä ja yli tuhat
venäläistä. Kuoreniemellä rakennettiin tykistöproomuja, muita sota-aluksia sekä myös Päijänteen ensimmäinen höyrylaiva.
Sota tiesi keisarin käskyn vuoksi
huonoja aikoja Cowielle & Erikssonille sekä muille rannikolla sijainneille meriteollisuuden yrityksille. Se antoi ilmeisesti Erikssonille lopullisen
sysäyksen myydä osuutensa konepajasta Erik Julinille 1857. Sota aiheutti vaikeuksia myös merenkululle:
Krimin sodan aikaiset Englannin laivaston toimeenpanemat kauppalaivojen kaappaukset, hyökkäykset satamiin sekä laivojen pakkomyynnit aiheuttivat suuren suoneniskun Suomen
kauppalaivastolle. Se väheni kaupunkien alusten osalta alle puoleen,
22409 lästiin eli 40336 rekisteritonniin, ja maaseutupitäjien talonpoikaislaivaston pienalusten määrä väheni 532 aluksesta 390:een.
Päijänteen ensimmäinen höyry-

laiva toi töitä myös Turkuun. Laivan
höyrykone toimitettiin Turusta. VähäÄiniöllä rakennettu alus oli tarkoitettu
proomujen hinaamiseen järvellä.
Alusta varten tarvittiin höyrykone,
jollainen löytyi Turusta siipirataslaiva
S/S Storfurstenista. Åbo Ångfartygs
Bolagin omistama alus oli sodan
vuoksi piilotettu engelsmanneilta.
Kahden vuoden toimettomana seisomisen jälkeen laivan kunto tuli niin
huonoksi, että sen runko romutettiin
1856. Laivan höyrykoneet kattiloineen ja siipirattaineen myytiin tammikuussa 1856 15000 hopearuplalla
ja kuljetettiin Päijänteelle.

Crichton saa yllättävän kirjeen

Crichtonien asuessa Kolpinossa
muuttuivat Turussa Eriksson &
Cowien konepajan omistussuhteet.
Crichton kertoo saaneensa 1862
”Herra Julinilta” kirjeen, jossa Julin
ilmoitti ostaneensa Cowie & Erikssonin höyrykonetehtaasta Erikssonin
osuuden. Hän pyysi William Crichtonia ostamaan herra Cowien osuuden.
Kirjeen kirjoittanut ”Herra Julin”
ei olut kukaan muu kuin kauppaneuvos Erik Julin (1796–1874), joka
tunnettiin Turussa apteekarina ja monen turkulaisen yrityksen osakkeenomistajana. Hän oli Wanhan Veistämöyhtiön suurin osakkeenomistaja, ja
vuonna 1857 hän oli ostanut Erikssonin osuuden höyrykonetehtaasta
38.000 hopearuplalla.
William Crichton ilmeisesti tunsi
Erik Julinin aikaisemmalta Turun
ajalta, kuten myös Erik Julinin van29

hemman veljen Johan Jacobin, joka
oli omistanut Fiskarsin tehtaat vuodesta 1822. Crichtonhan oli ollut perustamassa Helsingin Hakaniemeen
rautatehdasta Fiskarsille ennen Kolpinon aikaansa.
William Crichton päätti ostaa
Cowien osuuden 32.810 hopearuplalla. Kauppahinnan lisäksi Cowie pidätti itsellään puolet kaupantekohetkellä
olevista myyntisaamisista. Millä rahoilla William Crichton osti Cowien
osuuden, on jäänyt hämärän peittoon.
Olisiko kauppaneuvos Erik Julinilla
ollut jotain tekemistä asian kanssa?
Se on nimittäin mahdollista: vuonna
1862 Suomen Yhdyspankin perustamisen yhteydessä avattiin Turkuun sivukonttori, jonka asiamiehenä Erik
Julin toimi.
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Yhtä kaikki, kauppa syntyi, ja
William Crichtonista tuli osakkeenomistaja. Niin alkoi uusi aikakausi
Crichtonien perheen elämässä.
Siitä kerrotaan seuraavassa numerossa.
Tapani Järvinen
Lähteet:
Nils von Knorring: Aurajoen veistämöt
ja telakat,Schildts Förlags Ab 1995,
Espoo
Turun Sanomat: Varvinrannasta meren kuninkaaksi 30. tammikuuta 2011
(Eva Latvakangas)
Robert-Lee Crichton: Family Tree of
Robert Crichton (sukututkimus), päivitetty 19. lokakuuta 2005.

Tapahtumia 10-vuotiselta taipaleelta
Heti alkutaipaleellaan, vuonna
2005, yhdistys voitti Turkuseuran
järjestämässä ympäristökilpailussa
1. palkinnon Maununtyttärenpuiston korjaussuunnitelmallaan. Palkinnoksi saatu puu istutettiin myöhemmin Vähä-Heikkilän kansakoulun pihalle. Koulun entisen rehtorin kunniaksi puu sai nimekseen
Turjon tammi.
Retkiä, tutustumiskäyntejä
ja muita tilaisuuksia on alusta
asti järjestetty säännöllisesti
kuukausittain kesäkuukausia
lukuun ottamatta. Kuvassa
vuodelta 2007 martinrantalaisia on tutustumassa Katariinanlaakson luonnon ihmeisiin.

Vuonna 2010 käytiin
tutustumassa Pihlajanniemen vesakoituneisiin
rantakallioihin
sekä
1800-luvun loppupuolella rakennetun ja
1950-luvulla puretun
vanhan kyläyhteisön
raunioihin.
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Turku 2011.
Martinrantaseura osallistui
omalla monipuolisella ohjelmallaan Turun kulttuuripääkaupunkivuoden kaupunginosaviikkojen tapahtumiin.
Kuvassa
taukoverryttelyä
Martin kierroksen lomassa
Urheilupuistossa.
Edunvalvontaa.
Marin alueen kaavoitus- ja
liikenneasiat ovat olleet
esillä monissa yhdistyksen
tekemissä aloitteissa ja
kannanotoissa. Kuvassa
2009 järjestetyn liikenneillan runsaslukuista yleisöä
Valtion virastotalolla.

Jaostot toimivat.
Yhdistyksen toimintaa rakentaa neljä jaostoa: ohjelma-, tiedotus-, ympäristö- ja historiajaos. Kuvassa tuttuja kasvoja historiajaoksen kokouksessa
A-killan
Jokituvassa.
Kuva on vuodelta 2011.
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Aurajoen laivat 6

Kallasta Betelskeppetiksi

Merenmittaajien tukialuksesta maailman murjomien pelastusenkeliksi
Göteborgin satamaan lähellä kaupungin keskustaa on kiinnittynyt
Betelskepp-niminen laiva. Sen piti
kymmenkunta vuotta sitten täyttää Martinsillan pielessä Suomen
Joutsenen tyhjäksi jättämän laituripaikka. Laiva makasikin arvokkaalla paikalla lähes kaksi vuotta
Matilda -nimisenä. Siitä oli tarkoitus tehdä asuntohotelli, mutta aie
meni myttyyn. Alus oli entinen merenmittauksen tukialus Kalla.
Aurajoessakin silloin tällöin vieraillut Kalla oli merenkulkuhallituksen merenmittaajien tukialus. Se rakennettiin vuonna 1963 Loviisassa.
Uusi alus korvasi vanhan, pitkän ja
värikkään historian kokeneen Klas
Hornin, sekin aikoinaan Aurajoen
tuttu. Kalla edusti suurinta tukialustyyppiämme. Se varustettiin ajan mukavuuksilla ja huomattavasti tilavam-

milla asuintiloilla kuin edeltäjänsä.
Alukseen tuli tilat yli 50 miehelle.
Sen uppoama – 920 tonnia – ylitti
kaksinkertaisesti edeltäjäänsä.
Mittaustyö tehtiin alukseen tukeutuvilla pienemmillä mittausveneillä. Niitä Kallalla oli 11. Aluksella on
asuin- ja sosiaalitilojen lisäksi korjaamot veneitä ja muuta mittauskalustoa
varten sekä tilat mittaustietojen tulostamiseen. Kalla rakennettiin ilman
omaa kuljetuskoneistoa. Siinä oli alun
perin vain aggregaatit sähköenergian
tuotantoa varten. Mittausveneissä oli
105-hevosvoimaiset dieselmoottorit.
Niiden avulla tukialusta hinattiin paikasta toiseen. Lisäksi oli aina mukana
pienempiä apu- ja yhteysveneitä.
Kallan päällikkönä pitkään toiminut merikapteeni Tuomo Marttila
– yhdistyksemme jäsen – kertoi:
– Vuonna 1985 alus sai oman, ulko-
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puolisen silmillä erikoisen pääkoneen;
20 metriseen alukseen asennettiin perämoottori. Laivan perää jatkettiin ja
uuteen peräosaan tuli dieselsähköinen
konehuone ja aivan perään ulokkeet
joiden väliin asennettiin peräti 360
astetta kääntyvä ns. kansiperämoottori. Kone oli dieselsähköinen ja teholtaan 420 hv. Keskilaivaan asennettiin
rungon läpi kulkeva Aquamaster
-ruoripotkuri. Näiden avulla alus liikkui kevyellä tuulella itsenäisesti, kovalla tuulella mittausveneet edelleen
hinasivat sitä.
Lähes tuhattonninen laiva on varmaan suurin Aurajoessa koskaan liikkunut perämoottorilla kulkeva alus!
Aluksen pituus oli 57, leveys 13 ja
syväys 2,2 metriä.

Majoitusalukseksi
Martinsillan pieleen

Lähes 40 vuoden työrupeaman jälkeen vanha Kalla poistettiin merenmittauskäytöstä vuonna 2002. Sen
korvasi uusi, suurempi mittaustukialus Prisma. Vanhan Kallan osti Naantalin ja Ruissalon kylpylöistään tunnettu Rehab Group Oy. Yhtiön tarkoituksena oli tehdä laivasta Bed &
Breakfast -tyyppinen majoitusalus
Aurajokeen. Hanke sai jo satamalautakunnalta tarvitsemansa luvat ja laituripaikaksi entisen Suomen Joutsenen
laiturin Martinsillan pielessä. Alus oli
tarkoitus liittää kaupungin sähkö-,
vesi- ja viemäriverkkoihin, jotka olivat laiturissa jo valmiiksi asennettuina. Kalla sai uuden nimen Matilda ja
se tuotiinkin joulukuussa 2003 pai34

kalleen Aurajokeen. Hanke ei kuitenkaan lopultakaan toteutunut ja alus
myytiin kesällä 2005 Ruotsiin. Nimeä
Matilda ei ehditty koskaan maalata
laivan kylkeen.

Pelastusalus
elämän murjomille

Vanhan Kallan uudeksi kotisatamaksi
tuli Göteborg. Betelskeppet-nimen
saanut laiva on kiinnittynyt satamaan
Gullbergskajenille lähelle kaupungin
keskustaa. Siitä on tullut pelastusalus
sadoille kodittomille ja elämän murjomille ihmisille. Sen 33 hyttiä asuttaa eri syistä puille paljaille jääneitä
ihmisiä, joukossa yleensä muutamia
suomalaisia.
Betelskeppet-laiva on viimeisin
pitkässä sarjassa. Sen toiminnan historialliset juuret johtavat 1840-luvun
New Yorkiin, missä vaikutti hengellinen herätysliike metodisti- ja baptistijärjestöjen piireissä. Ensimmäinen
Betellaiva oli ankkuroituna kapakoiden ja peliluolien ympäröimässä satamassa. Se oli etupäässä ruotsalaisten merimiesten turvapaikka vieraalla

Kallan nykyinen päällikkö Jukka
Mäkikangas, kuva Jukka Tuominen.

maalla. Avustustoiminnan ohella laivan merimieslähetys jakoi vuosittain
jopa 1500 raamattua laivassa kävijöille ja satamaan tulleille laivoille.
Avustustyön arvosta vakuuttuneet merimiehet toivat aatteen mukanaan Ruotsin länsirannikolle. Ensimmäinen Betelskeppet-laiva oli Göteborgin satamassa jo vuonna 1875 auttamassa merimiehiä ja köyhiä satamatyöläisiä. Nykyinen alus on järjestyksessä seitsemäs.
Asuntolaivan omistaja, SP-säätiö,
on kristillistä päihdetyötä tekevä järjestö. Sen toiminnanjohtajana toimii
suomalainen Jukka Mäkikangas,
joka on tullut tehtäväänsä ”pohjanmaan kautta”. Hän muutti Ruotsiin
1970-luvulla ja oli jo silloin hyvää
vauhtia sotkemassa elämäänsä päihteisiin. Etsiessään parannusta olotilaansa mies tuli uskoon ja hakeutui
kuntoutukseen. Vähitellen hän sai

elämänsä vakiintumaan ja alkoi saada
vastuuta LP-säätiössä. Hän hankki itselleen sosiaalialan tietopohjaa ja
koulutusta. Vuonna 1997 hänet kutsuttiin asuntolaivan vastaavaksi. Nyt
hän vastaa koko aluksen toiminnasta
apunaan 20 työntekijää ja joukko vapaaehtoisia.
Betelskeppet toteuttaa tunnuslausetta ”Minä tulin sinua varten, jolla
ei ole ystävää”. Suomalaisten merenmittaajien tukialuksesta on tullut
maailman murjomien merimiesten
pelastusalus.
Jouni Liuke
Lähteet:
– Visa Auvinen, toim.: Leijonalippu
merellä, 1983
– Kaj Aalto; Kodittomien pelastusalus,
Kultalyhde 2011
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Tapahtumakalenteri

Kevään 2014 ohjelma

Ohjelmajaosto

Vierailu luonnonsuojelijoiden luona
keskiviikkona 26.2.2014 kello 18
Tutustumme Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin tiloihin ja toimintaan
osoitteessa Martinkatu 5, 2. krs.
Tilaisuudessa luonnonsuojelutyöntekijä Emma Kosonen kertoo
”Kaupunkiluonnosta ja sen muutoksista”.
Kyselyt Risto Lemmetyinen, 040 082 9960

Esitelmä ja kevätkokous

torstaina 27.3.2014 klo 18
Turun Kristillinen Työväenyhdistys, Myllymäentie 22,
FM Mikko Laaksonen kertoo Martin, Mäntymäen ja Korppolaismäen
arkkitehtuurista kuvin ja sanoin sekä myy kirjaansa ”Turun seudun
arkkitehtuuriopas” omakustannushintaan, 30 €.
Esityksen jälkeen samoissa tiloissa seuran kevätkokous. Ks. kokouskutsu s. 5.
Kyselyt Leo Lindstedt, 045 807 1930

Martinrantaseura ry. 10 v. juhla

tiistaina 22.4.2014 kello 18
Seuran kymmenvuotista taivalta muistellaan ja juhlitaan Yrjänän
seurakuntasalissa Itäinen Pitkäkatu 49.
Ohjelmassa mm. Martinrantaseuran toiminta-alueen historiaa ja nykyisyyttä
kerrottuna sanoin ja kuvin, musiikkia, katselmus seuran toimintaan vahvana
kaupunginosaseurana ja kahvitarjoilu. Illan päätteeksi, noin klo 20 alkaen
olemme varanneet paikkoja toiminta-alueemme laadukkaaseen
ruokaravintolaan Pippurimyllyyn, osoite Stålarminkatu 2.
Toivomme että kokoonnumme sinnekin ihan mukavan kokoisella porukalla.
Kymmenvuotisjuhlan kahvitarjoilun ja Pippurimyllyn ruokailun takia
pyydämme ennakkoilmoittautumista joko vain kymmenvuotisjuhlaan tai
Pippurimyllyn ruokailuun viimeistään viikkoa ennen eli 15.4. mennessä.
Kyselyt Jouni Liuke, 0400 930 304
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Tutustumisretki Vesilaitosmuseoon ja Myllärin taloon

Tiistaina 20.5.2014 klo 18
lähdemme Halisten kosken seutuville. Ensin tutustumme vesilaitosmuseoon täl
pual jokke, sitten kävelemme vanhaa puusiltaa pitkin joen ja kosken yli
Myllärin talolle, Valkkimyllynkuja 2. Siellä meille kerrotaan Aurajoki-säätiöstä
ja sen toiminnasta. Halukkaat voivat nauttia kahvit. Ulkona ihastelemme mm.
koskea ja kalaportaita.
Kimppakyytikokoontuminen Sotalaisten aukiolla klo 17:30.
Paikalle pääsee myös bussilla numero 4 sekä tietenkin fillarilla tai apostolin
kyydillä. Ohessa kartta. Kyselyt Leo Lindstedt, 045 807 1930

Kuvatietokilpailu kortteliravintola Hugossa

Martinrantaseuran kokoama valokuvisa Hugossa, Stålarminkatu 2, helmikuun
puolesta välistä maaliskuun puoleen väliin. Hugoon on ripustettu kymmenen
kuvaa Martin alueelta ja/tai Martinrantaseuran toimintaan liittyen. Vastata voi
Hugosta saadulla vastauslomakkeella tai sähköpostitse leo.lindstedt@gmail.com.
Palkintoina kaksi ravintola Hugon 20 €:n lahjakorttia.
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Jäsenalennusta
myöntävät
liikkeet
Ruusu-Aula
Kurki Decoration Oy
Turkukuvatuotteet, kehystykset, peilit, ripustuskiskot. Alennukset tuotekohtaisesti.
Tiilentekijänkatu 8-10
Puh. 020 769 8551, www.kurkidecoration.fi

Kukkaostoksista 10%, ei koske kaikkia ulkoja kausikukkia
Martinkatu 1
Puh. 02 235 6849

Kevytpyörä
Alennukset tuotekohtaisesti
Martinkatu 11
Puh. 02 234 2108 , www.kevytpyora.fi

Ravintola Silta
Lounas 10.30–15, 7,90 euroa (norm. 8,90)
À la carte -annoksista 15% alennus
Martinkatu 1
Puh. 040 042 0839, www.ravintolasilta.fi

Kuva-Laine
Valokuvaamo yms.
Alennukset tuotekohtaisesti
Stålarminkatu 9.
Puh. 02 235 6476, www.kuvalaine.fi
Myllypuoti
Antikvariaatti ja vanhan tavaran kauppa
Alennukset tuotekohtaisesti
Martinkatu 7. Puh. 02 235 7223

HUOMIO!

Turun IT-Asema
Huoltohinnastosta 30% alennus
Hinnat alk. 30€
Martinkatu 7
Puh. 010 289 9888 , www.itasema.fi
Parturi-kampaamo Safari
Palveluhinnoista 15% alennus
Tapulikatu 8. Puh. 02 235 1596

Asiaa jäsenmaksuista.
Kirjanpitomme mukaan osalta jäsenistä jäsenmaksut puuttuvat kahdelta vuodelta. Sääntöjen määräämän käytännön mukaan joudumme poistamaan heidät
jäsenrekisteristä. Mikäli kuitenkin haluatte jatkaa jäsenyyttänne, se jatkuu
maksamalla tämän vuoden 2014 jäsenmaksu.
Muistattehan muutkin maksaa jäsenmaksunne eräpäivään mennessä, niin
toimintamme voi jatkua vanhaan tapaan.
Jäsenkirjuri

OIKAISU

Lehtemme edelliseen numeron Villa Solin -juttuun oli pujahtanut väärää tietoa.
Huvilan kunnostus 1991–95 suunniteltiin apulaiskaupunginarkkitehti Outi Rahikkalan johdolla virkatyönä kaupungin Talorakennusosastolla, eikä arkkitehtitoimisto Ark'Aboassa, kuten lehdessä virheellisesti mainittiin.
Rantaan 1997 rakennetun uuden edustussaunan sen sijaan suunnittelivat
Ark'Aboan arkkitehdit Pia Helin ja Kimmo Salmela. Molemmissa rakennuksissa sisustussuunnittelijana toimi sisustusarkkitehti Assi Sandelin.
Toimitus
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Martinrantaseura ry.
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@martinrantaseura.fi
Kotisivut: www.martinrantaseura.fi
Tilinumero: FI63 5710 9720 0523 24
Perustettu:
Jäseniä 31.12.2013:

22.4.2004
423 kpl

Jäsenmaksut:
henkilöjäseniltä
perhejäseniltä
yhteisöjäseniltä

16 euroa
6 euroa
60 euroa

Postiosoite:
Martinrantaseura ry
c/o Jouni Liuke
Itäinen rantakatu 54 F 91
20810 Turku

Jaostot ja niiden kokoonkutsujat:
Historiajaosto
Ohjelmajaosto
Tiedotusjaosto
Ympäristöjaosto

Tapani Järvinen
Leo Lindstedt
Jouni Liuke
Jouni Liuke

Yrittäjä!
Meidän kauttamme tavoitat helposti alueen
asukkaita. Otamme vastaan mainoksia alueen yrittäjiltä ja toimijoilta. Käytä mahdollisuutta hyväksesi!
Ilmoitushintamme Martinranta-lehdessä:
Mustavalk.
Koko sivu 120 euroa
Puoli sivua 70 euroa
Nejäsosasivu 50 euroa

Väri
150 euroa
80 euroa
60 euroa

Hallitus ja toimihenkilöt 2014

Jouni Liuke, puheenjohtaja
Itäinen Rantakatu 54 F 91, 20810 Turku
Puh. 040 0930 304
Matti Aaltonen
Martinkatu 17 as. 2, 20810 Turku
Puh. 040 742 7109
Ahto Heinonen
Paavo Nurmen puistotie 7, 20810 Turku
Puh. 040 074 2908
Päivi Helle
Itäinen rantakatu 46 A 11, 20810 Turku
Puh. 040 525 7470
Virpi Hokkanen
Puistokatu 3 B 1, 20100 Turku
Puh. 040 063 2306, 02 234 2941
Terho Hämeenkorpi
Käpytie 2 B 37, 20810 Turku
Puh. 045 112 0533
Tapani Järvinen, varapuheenjohtaja
Bergeninkatu 2 D, 20320 Turku
Puh. 040 817 7248
Sirpa Kumlander, rahastonhoitaja
Betaniankatu 2 as. 16, 20810 Turku
Puh. 050 592 8360
Leo Lindstedt
Martinkatu 7 D 61, 20810 Turku
Puh. 045 807 1930
Heidi Puputti
Itäinen rantakatu 70 A 15, 20810 Turku
Puh. 040 730 0211

Toimihenkilöt

Heimo Kumlander, jäsenkirjuri
Betaniankatu 2 as. 16, 20810 Turku
Puh. 040 593 4021
Matti Koskimies, lehden taitto
Mälikkälänkatu 6, 20210 Turku
Puh. 050 387 0590
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