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pääkirjoitus
M I L L A I S E N T U R U N M E A S U K K A AT H A L U A M M E ?
Tornitalo sinne, toinen tänne… paljon
tiivistä asutusta keskustaan. Useita
päiväkoteja
toistensa
yhteyteen,
toisaalle paljon vanhusten asuntoja…
näin saadaan kustannustehokkuutta
asumiseen ja palveluihin. Samalla
voidaan nirhaista hieman tuosta ja tästä
puistosta… sellainenhan on hyödytöntä
hukkatilaa… Nyt on pantava jäitä
hattuun ja todella mietittävä, millaisen
Turun me asukkaat aidosti haluamme.
Vielä
vuosikymmen
sitten
asukkaat halusivat pois keskustoista
maaseutumaiseen asumiseen. Turkukin
varasi haja-asutusalueiltaan maata
omakotirakentajia varten ja teki varsin
kallista rakennustyötä, jotta tiet, kadut,
vesijohdot, viemärit, sähkötyöt ja
kaikenlainen kaapelointi tyydyttäisivät
uusia asukkaita. Myös kaikki palvelut
piti saada mahdollisimman lähelle
ja julkinen liikenne sujuvaksi joka
suuntaan. Tämä kaikki on niellyt
todella paljon veroeuroja ja kuitenkin
yksityisautoilu
on
lisääntynyt
melkoisesti, koska julkinen liikenne ja
palvelujen tarjonta eivät sittenkään
pysty palvelemaan riittävän hyvin
kaikkia.
Töistään rättiväsynyt vanhempi, eri
suunnilta haettavat päiväkotilapset,
painavat kauppakassit, kävelymatka
bussipysäkille ja toiselta pysäkiltä
kotiin raastavan nälän kurniessa
kaikkien vatsassa ei vaan ole järin
onnellinen yhdistelmä. Silloin vanhempi
valitsee usein oman auton. Ja kun on

tottunut oman auton kätevyyteen, ei
enää hevin siitä luovu, vaikka lapsia
ei enää tarvitsisikaan kuljettaa monta
kertaa päivässä sinne sun tänne. Lisäksi
työmatkan liikenneyhteydet voivat olla
todella hankalat.
Uusi trendi onkin sekä asukkaiden
että kaupungin päättäjien taholla,
että keskusta-asuminen on sittenkin
mukavaa. Etenkin ikääntyvä suurten
ikäluokkien ryhmä kokee mukavaksi
siirtyä keskustaan kaikkien palvelujen
ääreen. Silloin tulee mieleen, että mitä
korkeampia rakennuksia rakennetaan,
sitä
enemmän
saamme
ihmisiä
keskustaan. Iäkkäät eivät myöskään
enää tarvitse omia autoja, joten ei
tarvita autopaikkojakaan.
Palvelujen suhteen on edullisempaa,
jos on paljon vanhuksia, koululaisia tai
päiväkotilapsia yhdessä yhteisössä.
Liikenneongelmat tahtovat unohtua
näissä ympyröissä, jos esimerkiksi
useita
päiväkoteja
rakennetaan
liikenteelliselle umpiperälle, jossa ei
ole juurikaan omia lapsia, riittävästi
leikkipaikkoja eikä lapsia tuoville/
hakeville
vanhemmille
osoitettuja
autojen pysäköintipaikkoja.
Mutta,
mutta:
Kuinka
paljon
uskomme Turun keskustan väkimäärän
oikeasti lisääntyvän? Kuinka moni
aidosti haluaa keskustaan paljon
tornitaloja?
Puistojen
elintärkeää
tehtävää emme myöskään saa unohtaa
missään tilanteessa.
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YHDISTYSUUTISIA: Turkuseura esitti keväällä Martinrantaseuran ydinaluetta
Marttia Suomen vuoden kaupunginosaksi. Lisäksi ehdolla oli kolme muutakin
Turun kaupunginosaa. Pisimmän korren tänä vuonna vei kuitenkin Porin Reposaari.
Se varmasti onkin hyvä valinta. Onnittelut reposaarelaisille!
Meillä on kyllä ollut jo pitkään omat kotisivut, mutta nyt ne on uusittu ja meidän
viestintävastaavien harteita painaa ankara vastuu, että pidämme sivut ajan tasalla.
Käykääpä vilkaisemassa sivujamme, jos teillä on siihen mahdollisuus.
Facebookissa onkin jo pitkään toiminut varsin edustava valokuvagalleria
kaikkien facebookilaisten nähtävillä. Nyt on tarkoitus laajentaa näkyvyyttä myös
Facebookissa.
Ehdotukset toimintamme monipuolistamiseksi tai käyntien järjestämiseksi
otetaan myös kiitollisuudella vastaan.

Sirpa Kumlander, Martinrantaseuran pj.
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syyskokouskutsu
Martinrantaseura ry:n syyskokoukseen 2016
Paikka:
Mäkitupatalo, Valtaojantie 7
Aika:		
Torstai 17.11.2016 kello 18.00
Tilaisuus
alkaa
muistikoordinaattori
Merete
Luodon
esitelmällä
omaishoitajuudesta ja jatkuu sen jälkeen kahvitarjoilulla ja Martinrantaseuran
syyskokouksella.
KOKOUKSEN ESITYSLISTA
1.
2.

Kokouksen avaaminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan 		
tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.
Ilmoitusasiat
6.
Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2017
7.
Määrätään jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2017
8.
Määrätään puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toimihenkilöiden
		palkkiot
9.
Hyväksytään talousarvio vuodelle 2017
10. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodeksi 2017
11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
12. Valitaan seuraavan toimintakauden tilejä tarkastamaan kaksi varsinaista
		
toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
13. Päätetään yhdistyksen koollekutsumistavasta sääntöjen 9. pykälän
rajoissa
14. Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset
15. Muut mahdolliset asiat
16. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa,
Hallitus
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T e oll i s u u s his t o riaa: Kaas ulai t os , o sa 1

MIL LÄ T U R KU LA I S E T K EI T T I VÄ T K AF F E N SA E N N E N
K U IN OLI S Ä H K Ö Ä ?

Kaasulla tietenkin, ellei sitten sattunut kotona olemaan vain
puuhellaa. Muistan miten asuessani pikkupoikana Martin
alueella kaarevassa talossa Asunto Oy Koulumäessä meillä oli
keittokomerossa puuhellan rinnalla kaasuhella sekä kylpyhuoneessa kaasulla toimiva vedenlämmitin – Junkers. Eteisen seinällä oli kaasumittari, johon ostettiin kaasupoletteja samassa
talossa toimivasta Tarmolan maitokaupasta.
Poletteja eli rahakkeita myivät muutkin liikkeet. Valio, Kulmala, Turun Osuuskauppa
sekä em. Tarmola ostivat poletit suurempina erinä ja jakoivat ne maitokauppoihinsa
asiakkailleen myytäväksi. Nämä suuremmat liikkeet saivat myymistään poleteista
myyntipalkkiota. Monet yksityiset kauppiaat myivät myös kaasupoletteja, vaikka
eivät saaneetkaan myynnistään tuloa. He pitivät sitä lisäarvoa tuottavana
asiakaspalveluna.
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Valoa kansalle
Vuonna 1805 koettiin Turussa ihme. Ensimmäiset yleiset katulyhdyt syttyivät
poistamaan pimeyttä. Lamput toimivat hamppuöljyllä, kun tuolloin ei tiedetty
sen vaaroista mitään. Naapurit hankkivat yhteisen katulyhdyn ja huolehtivat
sen kunnossapidosta ja sytyttämisestä ajallaan. Talonomistajat saivat päättää
millaisen lyhdyn he talonsa nurkalle halusivat ja maksoivat kulut, mutta
viranomaiset määräsivät lyhtyjen paikan. Lyhty sytytettiin joka ilta 6-7 aikaan
vuodenajasta riippuen.
Myös Aurajoen silta (Auran silta) valaistiin
öljylampuin. Kivalteri (poliisikonstaapeli) valvoi,
ettei kukaan laiminlyönyt velvollisuuttaan
hoitaa valaistusta. Vaikka kaupunki oli näin
saanut katuvalaistuksen, vaati maistraatti
edelleen, että jokaisella ulkonaliikkujalla
piti pimeän aikana olla mukanaan myös
käsilyhty. Joka määräyksiä rikkoi, saattoi
joutua yöksi kaupungin arestihuoneeseen
Raatihuoneentorille.
Vuoden 1827 palon jälkeen katuvalaistus
organisoitiin uudelleen. Kaupunki kustansi
32 lyhtyä, joista viisi sijoitettiin tuomiokirkon
kohdalle,
kaksi
Nikolaintorille,
kaksi
Raatihuoneentorille,
kaksi
raatihuoneen
eteen, yksi Heinätorille ja kaksi puukantiselle
Auransillalle. Raatihuoneenportin molemmin
puolin olleet lyhdyt olivat öljylyhtyjä ja kaikissa
muissa lyhdyissä oli puuvillasydäminen
kynttilä.
Vähitellen öljylyhtyjen määrää lisättiin.
Vuonna 1832 niitä oli jo 20, mutta
parannuksesta huolimatta valaistus ei ollut
kovinkaan hyvä. Eräskin kansalainen valitteli
pimeään aikaan kulkemisen vaikeuksia: “On
pimeää. äärettömän pimeää, sen tietää
jokainen joka tänä vuodenaikana joulun alla
katsahtaa ulos kello neljän jälkeen iltapäivällä.
Kuitenkaan se ei estä allekirjoittanutta
menemästä ulos; milloin loukkaan itseni
lyhtytolppaan, milloin kaadun pitkälleni
aitanportaille, milloin päälleni ajaa vossikka.”

Katuvalolyhty vuodelta 1860.
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Kaasuvalo puuhattiin
John Barker aloitti Turussa puuvillatehtailun. Vuonna 1843 hän anoi senaatilta
lupaa perustaa puuvillatehtaan (kehräämön, kutomon ja kangaspainon) Turkuun.
Kesäkuussa 1846 koneet pyörähtivät käyntiin. Tosin kutomosta oli jouduttu
luopumaan.
Uutta oli tehtaan kaasulaitos, joka rakennettiin 1851. Sen tuottama kaasu
valaisi tehdassalit. Tehtaan johto toivoi kaasulleen ulkopuolisiakin käyttäjiä ja
odotti mm., että kaupunki ostaisi kaasua katuvalaistukseen. Näin ei kuitenkaan
käynyt. Turun kaupunki sai oman kaasulaitoksen Viipurin ja Helsingin jälkeen
vuonna 1862, jolloin Barker lopetti kokonaan oman kaasuntuotantonsa.

Barkerin puuvillatehdas, johon tuli Turun ensimmäiset kaasuvalot 1850-luvulla.
Vuoden kuluttua siitä, kun Helsingin kaasulaitos oli valmistunut syksyllä
1860, tunnetut turkulaiset C.M. Dahlström, oikeusneuvosmies Edvard Lönnblad,
kauppiaat G.W. Säwe ja G.A. Lindblom, tehtailija A. Th. Ericsson ja kirjakauppias
ja kirjapainon omistaja J.W.Lillja ottivat yhteyttä kaupungin virkamiehiin
anoen hyväksymistä laatimalleen sopimusluonnokselleen kaupungin ja heidän
perustettavan kaasuyhtiönsä välille. Sopimuksen saatteena olleessa kirjeessä
sanottiin: ” Ei käy enää, että Turun kaupunki, joka muinoin kulki kärjessä teollisen ja
sivistyksellisen edistyksen radalla, jäisi entiseen pimeyteensä ja osoittaisi, ettei se
enää voi seurata valistusta edes toisten jäljessä”.
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Katuvalaistuksen kehnous oli herättänyt yleistä tyytymättömyyttä asukkaitten
keskuudessa. Teollisuus ja yksityiset kodit kaipasivat sitä ”erinomaista ja
suhteellisen halpaa valaistusainetta polttokaasun tarjoamana. Todennäköisesti
tuo perin yksityiskohtainen ja laaja sopimusluonnos oli huolellisesti
valmisteltu etukäteen kaupungin virkamiesten kanssa, sillä se hyväksyttiin
muuttumattomana kaupungin vanhinten kokouksessa ilman vastaväitteitä.
(Korkeinta valtaa kaupungin hallinnossa käyttivät 1800-luvulla porvariston
keskuudestaan valitsemat ns. kaupungin vanhimmat. Kaupungin vanhimmista
yleensä kaksi oli kauppiaita ja kaksi käsityöläisiä. Vaikutusvaltaisimmat jäsenet olivat
kauppiaita).
Kaupunki päätti omista varoistaan kustantaa vain ”julkisten paikkojen”
valaistuksen, ja talonomistajilta alettiin periä 2,5 prosenttia heidän
vuokratuloistaan peittämään talonomistajan katuosuuden valaisemiskulut. Asia
oli vietävä talonomistajien kokoukseen. Kolme kokoukseen osallistunutta vastusti
esitystä. He halusivat sälyttää maksun suoraan vuokralaistensa maksettavaksi.
Kokouksessa päätettiin kuitenkin kirjata, että talonomistajilla oli mahdollisuus
vyöryttää valaistuskustannus vuokrankorotuksena asukkaiden niskoille. Sopimus
vahvistettiin 99 vuodeksi allekirjoituksin lokakuussa 1861.
Sopimuksen voimassaoloaikana vain nyt perustettavalla yhtiöllä oli oikeus
huolehtia kaupungin katuvalaistuksesta ja valoaineen (kaasun) myynnistä
yksityiselle kuluttajalle. Kellään muulla ei ollut oikeutta perustaa tehdasta tai
laitosta, joka tuottaisi ”jotakin tunnettua kaasua tai valaistusainetta”. Sopimukseen
oli tuon yksinoikeuspykälän lisäksi otettu perustajia pitkäjänteisesti suojaava
määräys: jos sopimuksen voimassaoloaikana keksittäisiin jokin uusi menetelmä
tai aine, ”jolla ei ole mitään yhteyttä nyt tunnettuihin”, niin yhtiöllä on oikeus ottaa
menetelmä Turussa käyttöön.
Sopimuksessa määritettiin myös kaasun hinta. Kaupunki halusi suojata itseään.
Kaupunki sitoutui käyttämään katuvalaistusta vain 30 vuoden ajan, minkä jälkeen
yhtiö oli velvollinen antamaan kaupungille kaasua samaan hintaan kuin yksityisille,
tai mikäli hinta oli näille noussut, niin kaupungin hinta olisi alkuperäisen taksan
mukainen. Tämän suojaavan määräyksen kanssa sopimukseen oli putkahtanut
ristiriitainen kohta, jossa kaupungin oli sopimusajan päätyttyä ratkaistava, halusiko
se edelleen ostaa katuvalaistukseen yhtiöltä kaasua silloin voimassaolevasta
hinnasta. Ristiriita selvennettiin myöhemmin (1876) kuuluvaksi seuraavasti: ”niin
kauan kuin kaasuvalaistusyhtiön osakkaat suurelta osalta ovat samat kuin yhtiötä
perustettaessa”. Tällä vahvistettiin oikeaksi edellinen kaupungille edullisempi
tulkinta.
Ellei kaupunki 30 vuoden kuluttua halunnut jatkaa sopimusta, oli se velvollinen
lunastamaan ”kaasulaitos kaikkine rakennuksineen, johtoineen, koneineen ja
laitteineen, lyhtyineen ja inventaareineen ja kaikkineen mitä siihen muutoin
kuuluu, sovinto-oikeuden arvioimasta hinnasta 25 prosentilla korotettuna”. Tämä
pykälä oli kirjoitettu ja muotoiltu epäonnistuneesti: pykälässä ei mainittu mitään
tontista, oliko sekin lunastettava.
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Kaasulaitos nousee ja aloittaa toimintansa
Kaupunki luovutti kaasulaitokselle ilmaiseksi tontin Eerikinkadun ja
Birgerinkadun (nykyisin Ursininkatu) kulmassa olevan alueen (VII kaupunginosan
6. korttelin 2. tontin), joka oli suurelta osin rakentamaton. Lisäksi kaupunki
lahjoitti yhtiölle varastointipaikan kivihiiltä varten kaupungin satamasta Aurajoen
rannalta. Tehtaan rakentaminen annettiin ruotsalaiselle Bergströmille.

Sanomia Turusta ennakoi 21.11.1862 uusien katuvalojen syttymistä Turussa.
Vuoden 1862 marraskuun 21 päivänä kello 20.00 oltiin jo niin pitkällä, että
voitiin sytyttää kaasulyhdyt kokeeksi. Kaasulyhtyjen valot olivat aivan toista
luokkaa kuin vanhat öljylamput. Niinpä palotornissa työvuorossa ollut palovartija
pelästyi kirkkautta pahoin ja luuli kaupungin syttyneen tuleen. Niinpä hän
hätäännyksissään ja peloissaan antoi hälytyksen puhaltamalla palotorveen.
Seuraavan päivän iltana kaasuvalot otettiin virallisesti käyttöön. Kaasulyhtyjä
oli aluksi 230 ja kulutus oli 5 kuutiojalkaa tunnissa. Yksi kuutiojalka on noin
0.028 m3 joten kulutus oli noin 0,142 m3 tunnissa. Kaasua käytettiin muuhunkin
kuin valaistukseen. Niinpä vuonna 1862 oli käytössä yhteensä 840 liekkiä
kuudenkymmenen kaasumittarin kautta.
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Kaasulaitos oli vuoden kuluessa rakentanut johtoverkon jokea lähelle oleviin
kortteleihin kaupunginosissa I, II, VI ja VII eli keskustan ja varakkaimman väestön
asuinalueille. Yhtiöllä oli oikeus milloin tahansa laajentaa kaasuverkkoaan muihin
kaupunginosiin, ja kaupungilla oli syksystä 1864 oikeus vaatia yhtiötä ryhtymään
verkon laajentamiseen. Mikäli kaupunki vaatisi verkoston laajentamista, sen tuli
maksaa putkistoista ja niiden kaivutöiden kustannuksista 10 % vuotuista korkoa.
Sama velvoite kaupungille tuli, mikäli se vaati vahvempien putkistojen käyttämistä
kuin yhtiöllä oli haluja.
Pääputkiston tuli olla maanalainen, takkiraudasta valmistettu, kun taas
sivujohtojen tuli olla taottua tai valssattua rautaa tai kuparia tai messinkiä.
Sivujohtoja tuli vetää kaikkiin niihin taloihin, jotka rajoittuivat valaistuihin
katuihin. Mikäli talot sijaitsivat yli 40 jalan eli n. 13 metrin etäisyydellä valaistusta
kadusta, tuli kaasuputket vetää talonomistajan kustannuksella. Tältä ajalta
lienevät peräisin nykyisinkin käytössä olevat liittymismaksut.
Katulyhdyt, joiden valovoima oli tarkkaan määrätty, oli yhtiön hankittava ja
pystytettävä. Niitä pystytettiin kaiken kaikkiaan 220 kappaletta. Ne oli pidettävä
valaistuina syyskuun alusta vappuun asti ja niiden tuli palaa pimeän aikana
täydellä valolla kello 11 asti illalla ja sen jälkeen puolella liekillä puoli yhteen yöllä.
Mikäli kuu ”mollotti” pilvettömältä taivaalta, valot voitiin sammuttaa, mutta jos
pilvi ajautui kuun eteen, oli valo heti sytytettävä.
Kaupunki maksoi joka lyhdystä 18 ruplaa vuodessa. Yksityisiltä kuluttajilta sai
yhtiö veloittaa hankkimistaan kaasumittareista kohtuulliseksi katsotun hinnan, ja
kaasusta sai yhtiö periä enimmillään 3 ruplaa 50 kopeekkaa kuutiolta. Jos kaasun
kulutus kasvoi vuodessa yli 8 miljoonan kuution, oli hinta alennettava kolmeen
ruplaan. Tämä sopimuksen määräys johtui siitä, että tuotantokustannusten
katsottiin silloin tulevan yksikköä kohden halvemmaksi.

Vanha kaasupoletti
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Yhtiön oli myös alennettava kaasun hintaa, jos se rationalisoi
kaasuntuotantomenetelmiään.
Mielenkiintoinen
yksityiskohta
kaasun
hinnoittelussa oli indeksitakuu, joka oli sidottu rukiin verohintaan Turun ja Porin
läänissä (Verohinta oli laskennallinen hinta, jonka avulla luonnosta saatavilla
tuotteilla suoritettava vero muunnettiin rahalliseksi arvoksi.)
Ennen jäänmurtajien käyttöönottoa syntyi kaasulaitoksella kuten
elinkeinoelämässä yleensä talvinen tauko. Niinpä yhtiö oli kaupungin kanssa
tehdyn sopimuksen mukaan velvollinen varaamaan joka syksy kaasun raakaainetta (kivihiiltä) niin, että se riitti huhtikuun loppuun asti. Kaasun tarjonnassa
ei saanut syntyä katkoja. Kaupunki lupautui sopimustekstin mukaan puoltamaan
yhtiön anomuksia saada valtionlainaa ja tullivapauksia. Senaatti suostuikin
myöntämään kaasulaitokselle tullivapauden kaikille kaasunvalmistuksessa
tarvittaville koneille ja laitteille sekä kahden vuoden tullivapauden lamppujen ja
muiden laitteiden tuonnille.

Turun kaasutehdas kaasukelloineen sijaitsi Eerikinkadulla.
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Lopuksi
Kaasuyhtiö toimi Eerikinkadun ja Birgerikadun kulmatontilla ilman suurempia
vaikeuksia sopimuskauden loppuun eli 30 vuotta. Sieltä se siirtyi Martinrannan
alueelle. Täällä se toimi aina vuoteen 1973, jolloin laitoksen toiminta päättyi.
Kaasulaitoksen alue on muuttunut sen jälkeen kokonaan - ristiriitaisia tunteitakin
aiheuttaen.
Tästä kaasulaitoksen Martinrannan ajasta kerrotaan seuraavassa numerossa.
Tapani Järvinen

Lähteet
- Oscar Nikula: Turun kaupungin historia 1809 – 1856
- Eino Jutikkala: Turun kaupungin historia 1856 -1917
- Sanna Kupila: Turun kaasukellot (Turun maakuntamuseon julkaisuja 10 2006)
- Ilmari Häkkinen: Kaasulaitos Turussa 111 vuotta (ABOA 1983)

28.11.1862 Sanomia Turusta pääsi kertomaan Turun saaneet uudet katuvalot
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oodi kirjoittamiselle
Martinrantaseuran tiedotus/lehtijaoston etuoikeutettuna
jäsenenä saan itse kirjoittaa ja myös kommentoida toisten
tekstejä. Haastavaa on myös miettiä yhdessä minkä sisältöisiä
ja tyylisiä juttuja seuramme niin kiitelty kuin joskus kritisoitukin lehti julkaisee.
Oma kokemukseni kirjoittamisesta on tosi myönteinen ja haluan rohkaista
kaikkia kirjoittamisen avulla kertomaan ajatuksiaan ja näkemyksiään julkisissa
tiedotusvälineissä, ainakin printatuissa sellaisissa.
”Kirjoitan, siis ajattelen” on varmaan oivaltavin kurssin nimi, mihin olen
osallistunut kirjaimia ja sanoja tekstiksi muokkaamaan. Hajanaiset ajatukset
kun panee paperille jonkin muun tahon kuin itsensä julkaistavaksi on pakko
miettiä tarkkaan ja täsmällisesti, usein myös erityisen lyhyesti ja ytimekkäästi.
Kirjoittaminen on ajatusullakon siivoamista turhasta pölystä ja krääsästä. Se
helpottaa niin julkaisijaa kuin lukijaa ymmärtämään ajatusjuoksusi ytimen.
Itselle – ainakin minulle - kirjoittaminen on terapeuttista. Mieli lepää, vaikka
aivot surraavat ja sormet hyppivät näppäimillä ja näyttöruutu täyttyy alati
parannettavia ilmaisuja.
Jos haluaa saada juttunsa muitten luettavaksi printattuna, on viisasta
noudattaa annettuja tyylisääntöjä. Niiden hyväksyminen antaa tosiasiassa tilaa
luovuudelle, kolumnissa ja mielipidetekstissäkin. Niissä on tilaa huumorille,
ironialle, korniudelle, syville ja herkille tunteille, moraalisille kannanotoille,
maailman parantamiselle. Kolumniin voi änkeä jopa dialogia ja runomittaa, lyhyttä
siteeraustakin.
Rajoja voi ylittää, kun tuntee säännöt. Tekstissä voi sekoittaa henkilökohtaista
ja yleistä. Yksityisen tarinan kautta voi kertoa jostain yleispätevästä. Ja ytimekäs
yleinen voi avata näkökulmaa vaikkapa yksityisiin ihmiskohtaloihin.
Niinpä – sinä tämän lehden lukija. Tartu kynään, avaa tietokoneesi – ja pane
ajatuksesi ja ideasi jakoon. Juttujen ei tarvitse koskea suoraan Marttia. Mutta ei
paikallisuudesta ainakaan haittaa ole.
Oman näkemyksen ilmaiseminen on osa paikallista kansalaisvaikuttamista.
Kirjoituksen tarjoaminen johonkin lehteen voi olla paljastavaa. Tekstin
julkaiseminen tai julkaisematta jättäminen voi kertoa, onko lehti kuten ne yleensä
väittävät – vallan vahtikoira – vai nykyisen menon ja vallan siivellä eläjä. Tämä
koskee myös Martinrantaseuran julkaisuja.
Leo Lindstedt
Kirjoittaja on rakastunut kirjoittamiseen
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martin flikka muistelee
Mikä on historiaa? Onko se aikaa ennen Kristusta vai sen jälkeen? Vai onko se pimeä keskiaika? No, ehkä se onkin eilinen
me, jotka olemme 60+, lähihistoriaa jo 1940 ja siitä eteenpäin.
Se pitäisi kirjata ylös, siis meidän arkihistoria sekä miten se
on muuttunut.
Otetaan esimerkiksi koulu. Aloitin Martin koulun vuonna 1961. Iso rakennus,
jossa pihalla oli tarkahko jako, missä osassa mikäkin ikäluokka oleskeli. Eka ja toka
luokka keskipiha. Ylemmät luokat, pojat Urheilupuiston portin puoleinen sivu ja
tytöt Betaniankadun puoleinen pääty. Isot 5-6 luokkalaiset pyörätelineiden luona.
Pihalla oli pukkitaistelutelineet ja matalat rekkitangot. Piha-aidan vierellä
olivat taikinanmarjapuut, joista ei saanut ottaa marjoja, mutta… Välitunneilta
sisälle meno oli myös järjestelmällistä valvojaopettajan päästäessä sisälle.
Ekaluokkalaiset luokittain parijonossa kivetyltä alueelta ja muut parijonossa ilman
luokkarajauksia siitä ulko-ovesta, joka oli lähinnä luokkaa.
Luokkakoot haluttiin pitää pieninä, alle 30 oppilasta luokassa. Ensimmäinen ja
toinen luokka, sama opettaja, mutta luokka jaettiin aamu- ja iltaluokkiin. Koulua
käytiin maanantaista lauantaihin, kesäloma oli 1.6 – 31.8 ja viikko hiihtolomaa.
Luokat olivat sekaluokkia. Ruoka tuotiin luokkaan, oppilailla piti olla ruokaliina
pulpetilla. Jonossa mentiin hakemaan ruoka luokan edestä ja omalle paikalle
syömään. Käytössä oli vain oma luokka ja pikku-jumppasali, jossa luokan pojat ja
tytöt viettivät yhdessä jumppatunnit. Asuna oli normaalit vaatteet, ei siis erillisiä
jumppa-asuja.
Saatiin uusi opettaja kolmannelle ja neljännelle luokalle eikä enää ollut
sekaluokkia. Oppilaita luokallamme oli 33 ja päästiin parijonossa ruokalaan
syömään. Opettaja jakoi ruuan ja kun kaikki olivat syöneet lautasensa tyhjäksi,
päästiin ulos välitunnille, ei ennen. Lisää luokkia oli laulu-, piirustus- ja
käsityöluokat sekä iso jumppasali, johon piti pukeutua jumppapukuun.
Erikoisuutena oli kannustustaulu, jossa oli jokaiselle oppilaalle oma nimikyltti
istumapaikan mukaisesti kuudessa rivissä. Ikkunarivi oli ykkönen ja oven puoleinen
kuudes. Jos unohdit jotain kotiin, kuten viivoittimen, kumin, sinipunakynän,
teroittimen tms. sai pudotuksen. Samoin huonosta käytöksestä. Putosit edellisen
jonon viimeiseksi ja muut nousivat eteenpäin. Lomalle lähtiessä ykkösjono sai
pienen palkinnon hyvästä käytöksestä ja kaikkien tavaroiden muistamisesta.
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Neljännen luokan loputtua osa haki keskikouluun ja muut jatkoivat viidennelle
kansakoulussa. Taas tuli uusi opettaja ja sekaluokka. Ruokalaan syömään, mutta
nyt pöydässä ruoan jakajina toimivat viikoittain vaihtuvat pöydässä istujat. Lisää
ruokaa järjestäjät hakivat keittiöstä, jos leipä tai joku loppui. Välitunnille pääsi kun
pöytä oli valmis, likaiset astiat siististi pinoissa ja opettaja antoi luvan.
Kokeiluluontoisesti luokallamme aloitettiin englannintunnit v. 1965. Tärkeintä
oli ääntäminen ja kielioppi. Osa pyrki keskikouluun vielä viidennen luokan
jälkeen ja kuudennelle tuli uusia oppilaita. Kuudennella luokalla ollessani alkoi
koulussa paperikeräys, jolla hommattiin kouluun televisioita. Kuudennelle oli
myös erikoisuutena se, että luokastamme valittiin oppilaita ns. koulupoliiseiksi.
Tehtävänä oli pitää yllä järjestystä koulun käytävillä ja luokissa ennen kuin
opettajat tulivat luokkiin, sekä koulun jälkeen ohjata oppilaita parijonossa kadun
yli ajoliikenteen pysäyttäen.
Nämä 1-6 luokat olen käynyt Martin koulussa, jossa käytiin joka vuosi
ykköskerroksessa olleessa ”tiedän paikan kamalan, hammaslääkärin niin ihanan.
Hän poraa jurruttaa ja vedet silmiin saa”. Terveyssisaren vastaanotolle mentiin
jonossa punnitukseen, mittaukseen ja rokotukseen.
Flikka

Martti Waldenin perustamassa Galleriassa on tuhansia vanhoja ja uusia
valokuvia sekä muisteluksia Martinrannan alueelta.
Gallerian nettiosoite on http://www.martinranta.org/
Gallerian yhteydessä toimii myös 2014 perustettu Facebook-ryhmä Martinranta
Galleria Forum, jonka tarkoituksena on toimia kaikkien martinrantalaisten
omana ”foorumina”.
Foorumiin pääsee gallerian etusivulta.

m a r t i n r a n ta s e u r a

17

martin viikon helmiä
Teksti, jota nyt alat lukea, on täysin subjektiivinen – siis omakohtainen, kokonaisvaltainen tunnekokemus. Se kertoo niistä
onnen hetkistä ja hyvän olon tuntemuksista, jotka lisäsivät
terveyttäni ja pidensivät ikääni 23. - 27.5. välisenä aikana
Martinrantaseuran etuoikeutettuna jäsenenä ja toimijana.
Kulttuurikeskus Manillan Köysisalissa Martinrantaseura piti omaperäistä
näyttelyä ja toimintaakin. Pääosassa oli erään oivaltavan käsityöläisen, jonka
nimeä ei saa sakon uhalla mainita, näyttely. Seuramme jäsenen ja ikätoverini
yksilölliset niin puusta, lasista ja kierrätysmateriaalista valmistamat esineet ja
taideteokset toivat mielenrauhaa ja panivat ajattelemaan ihmisen tehtävää tässä
ja nyt. Myös käsityöläisen sisaren tekstiilityöt valloittivat pehmeillä väreillään,
ajattomalla muodillaan ja taidokkailla koristeluillaan.
Isokokoiset, lähinnä mustavalkoiset valokuvat Martin alueen historiasta
pakottivat miettimään omaa historian tuntemusta – tai lähinnä sen
puutteellisuutta. Yritin puolustautua sillä, että olin asunut niin pitkään muualla kuin
rakkaassa kotikaupungissa. Kuva Pihlajaniemestä lumosi varmasti muutkin kuin
minut. Irmelin kanssa yllytimme kävijöitä vastaamaan myös kuvatietokilpailuun
nykyisestä Martista.
Seuran organisoimia kuvavisoja pidettiin esillä kevään ja kesän mittaan
myös Martin alueen kolmessa ravintolassa. Kuvat herättivät värikkäitä ja
innokkaitakin kysymyksiä ja vaatimattomia palkintoja jakoivat niin ravintolat kuin
Martinrantaseura.
Kaupunginosaviikon tiistaina kokoonnuimme kortteliravintola Hugoon
turkulaistaustaisen runon ja musiikin merkeissä. Turkulaisuuden perusluonteelle
sopivan
vinosti
hymyilevät
runot
hykerryttivät.
Pentti
ja Aimo Viherluodon
musiikista vastasivat
Pentin
tytär
Virpi
Metsätähti,
Ari
Hakulinen, Erkki Välilä
ja Aulis Kotaviita – ja
taustakuorona yleisö.

Vierailija tutustumassa Martinrannan menneisyyttä
-valokuvanäyttelyyn
Manillan Köysisalissa.
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ILO TEHDÄ,ILO NÄHDÄ! Osa laajan tekemisen ja oivaltamisen harrastetaidenäyttelyn
näkymää.
Olin paikalla elämänkumppanini Marjan kanssa, ja ihmettelin miten Turun
surusilmässä mies sai suukon vasta Pansiossa” aivan kuten minäkin noin 55
vuotta sitten Marjalta. Hugossa esiintyivät myös kaksi yllytyshullua, jotka
jallitettiin lausumaan Dan Anderssonia, Pentti ja Aimo Viherluodon ruotsalaista
sielun veljeä. molemmilla kotimaisilla.
Torstai-iltana valitsimme toisen jäsenemme ja ikätoverini johdolla Martin
suurimmaksi taideteokseksi Paavo Nurmen Stadionin uuden pääkatsomon.
Tutustuimme mielenkiintoisten, raikkaitten ja vaihtoehtoisten tulkintojen kautta
myös omasta mielestäni alueemme herkimpään – etten sanoisi – suloisimpaan
veistokseen, Simo Heleniuksen Ahkerat lukutoukat Samppalinnan koulun edustalla
lapsuuteni kotikadulla eli Österlånggatanilla.
Viimeinen taidenautintomme ei jättänyt ainakaan minua kylmäksi. Puistikon
sähkökaapin toisella puolella poseeraa underground Jarkko Laine ja toisella
puolella hänen tekstinsä

Puutalojen myötä kaikkosivat
mustapalttoiset mummot, toimettomat ukot,
alkusyksyn taivaassa on joskus heidän silmiensä väri
Kirjoitan tätä juttua päivänä, jolloin Jarkko Laineen kuolemasta on kulunut
päivälleen kymmenen vuotta. Markku Ahdin samana päivänä ottama valokuva
Jarkko Laineen puistosta palvelkoon seuramme kukkatervehdyksenä monipuoliselle
sanataiturille.
Leo Lindstedt, subjektivistinen taidenautiskelija
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Patsaspaseerulla pysähdyttiin kuuntelemaan tuttujen patsaitten tarinaa.

Paseerauksen päätepysäkki oli Jarkko Laineen puistikossa, jossa ihailtiin paikallista
sähkökaappitaidetta.

19

20

m a r t i n r a n ta s e u r a

Ju hlat manillassa

Manillan kulttuuritehdas juhlisti tehdaskompleksinsa 150-vuotistaivalta lähes
koko kuluneen syyskuun ajan. Nykyisten tehdasrakennusten historia alkoi 1866,
kun ”vuonna kuusikymmentäkuus tuli Suomeen laki uus”. Kaikenlainen viinan
kotipoltto kiellettiin valtiopäivien päätöksellä. Uusi laki loi markkinat teolliselle
viinanpoltolle Suomessa.
Ensimmäisten joukossa tilaisuuteen tarttui skottilainen konepajamiehenä
tunnettu insinööri David Cowie. Hän sai maistraatilta luvan viinanpolttimon
perustamiselle Tiilisalin tontille. Tiloja alettiin rakentaa heti. Tehtaan nimeksi
tuli myöhemmin Aura Nya Ångbränneri Ab. Tuotevalikoimiin kuului jalostettuja
viinoja, viinejä hedelmistä ja marjoista sekä etikka. Polttimo toimi rakennuksissa
1910-luvulle asti, jolloin maahan tuli taas laki uus, kieltolaki, joka kielsi kokonaan
viinan valmistuksen, myynnin ja maahantuonnin.
Manillan 150-vuotisjuhlakauden avasi 1.9. kansanedustaja Pekka Haavisto.
Tilaisuudessa paljastettiin taiteilija Juha Wellingin pihataideteos, jonka jälkeen
yleisö sai tutustua Viinanäyttelyyn sekä Manillan taiteilijoiden Manifestinäyttelyyn.
Manilla oli koko syyskuun täynnä kaikenlaista toimintaa: Viinanäyttely,
Suomen alkoholihistoriaa kotipoltosta kieltolain jälkeiseen aikaan esittelevä
harvinainen näyttely oli auki Vanhassa Viinatehtaassa, tehdasfestivaali Manifesti
tarjosi monissa esityksissään huiman kattauksen tanssia, uutta sirkusta,
kuvataidetta ja teatteria Manilla-teatterissa, sekä Jo-Jo- ja Tehdas teatterissa.
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Manifesti-näyttelyssä oli mukana liki 20 Manillassa työskentelevän taiteilijan
töitä, Manillan Kuvataidekeskuksessa oli tarjolla oppilastöiden näyttely ja taiteilija
Sanna Peurin Passi on -näyttely ja TSL:n tiloihin oli koottu Sokeripala -näyttely.
Vielä paljon muutakin ehdittiin tehdä ja nähdä.
Jouni Liuke
Manillan vanhan Viinatehtaan tarinasta on juttu Martinrantalehdessä nro
3-2008. Ks. www.martinrantaseura.fi/Lehti/2008-3.pdf

Kuva Aurinkobaletin “if You Snow Away” teoksesta, joka sai ensi-iltansa Tehdasfestivaali
Manifestissa. Kuva Juha Lukala.
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Taiteilija Juha Wellingin hieno pihateos paljastettiin juhlien avaustilaisuudessa. Kuva
Twister Films/Stina Samstén.

P i l l i-Her man n in arkkiveisu:

»Vuonna kuusikym men t ä k uus ’
t ul i Suom een l ak i uus ’,
Viinaa kiel l et t iin ke it t ä mä s t ’
juom apäiviä viet t ä mä s t ’.
Se t arkoit us ol i ke is a r ill’
jos viinaa ei ois juo ma r ill’,
niin l eipää piisais Suo mes s a ,
jok’ainoas s a huon ees s a .»
Sanat Herman Saxberg
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Viinankeittovälineitä Vanhan viinatehtaan harvinaislaatuisessa viinanäyttelyssä.
Kuva Heimo Kumlander.

150v. juhlakuukauden vastuuhenkilöitä iloisessa juhlakuvassa. Oikealla juhlien
avaaja, kansanedustaja Pekka Haavisto, muut vasemmalta Benito Casagrande, Juha
Welling sekä Katja ja Raija Lehmussaari. Kuva Twister Films/Stina Samstén.

23

24

m a r t i n r a n ta s e u r a
Aurajoen laivat 8

Suomen aidoin jäljellä oleva kaljaasi
majailee Martinrannalla

M/aux Helena

Aurajoen rantaan on vuosisatojen varrella töijätty monta
merkittävää purjealusta. Tämän päivän aluksista maineikkaimmat ovat fregatti Suomen Joutsen ja kolmimastoparkki Sigyn.
Niistä seuraavana - monien pienempien purjealusten joukosta
erottuvana – on joen itärannalla 1970-luvun alkupuolelta lähtien rantautunut perinteinen kaljaasi Helena.
Aurajoessa majailee monia kaljaasityyppisiä aluksia. Kaksimastoisen Helenan
tekee erikoiseksi sen alkuperäinen asu ja ikäisekseen hyvä kunto. Aluksen
ulkonäköä ei ole pilattu – kuten monessa muussa Aurajoen kaljaasissa –
tyylittömillä lisärakennelmilla. Vain lastiruuma, piilossa kansiluukkujen alla,
on muutettu asuinkäyttöön. Helena on hieno monisatavuotisen suomalaisen
talonpoikaispurjehduksen viimeisen kauden edustaja. Samalla se kertoo menneen
ajan suomalaisesta puualusten korkeasta rakennustaidosta.

m a r t i n r a n ta s e u r a
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M/aux Helena on kaksimastoinen lastilaivaksi rakennettu kaljaasi. Kaaret
ja runko ovat honkaa, korkeat 28-metriset mastot hyväksi mastomateriaaliksi
tunnettua lehtikuusta. Helenan suurin pituus pukspröötti mukaan lukien on 35 m,
leveys on 7,20 m ja suurin syväys 2,35 m. Nykyinen purjepinta-ala on 300 m2,
mutta suunnitelmissa on ollut sen kasvattaminen kahdella 50 m2:n toppipurjeella.
Alusta liki 35 vuotta päälliköinyt Markku Ilus kertoo. - Helena on hyvä
purjehtimaan. Sen pystyy helposti kääntämään vastaisen kautta ilman koneen
apua. Laivan 200 hevosvoimaisen koneen avulla se kulkee seitsemisen solmua.
Pelkillä purjeilla on päästy yli kahdeksan solmun nopeuteen.

Rahtilaivana Itämeren vesillä
Helena on rakennettu vuonna 1947 Sipoon Spjutsundissa, ensimmäisenä
omistajana laivuri Johannes Vilhelm Backman Sipoon Löparöstä. Alkuvuosina
Helena kuljetti puutavaraa ja muuta lastia rannikkoalueella ja mm. Ruotsiin
(”paluurahtina” salakuljetettiin sakariinia; ohjaushytistä löydetty pieni salalokero
on muistona tästä). Havereiltakaan ei vältytty, 1948 Helena upposi kovassa
myrskyssä sementtilastissa Oulun edustalla rantaveteen. Laiva pelastettiin ja
kunnostettiin entiselleen.
Vuodet 1952-1972 omistajiksi on merkitty Emil ja Oswald Åberg Sipoon Kitöstä.
Viimeiset vuotensa lastialuksena Helena kuljetti hiekkaa Porvoon seuduilta
Helsingin rakennustarpeisin. Hiekkarallin aloittaessaan se oli joukon suurin
alus, lopettaessaan 1970 Helena oli jäänyt kaikkein pienimmäksi. Rautalaivat
ajoivat puurakenteisten purjelaivojen ohi. Helenan tilalle hiekan ajoon hankittiin
teräsrunkoinen Anika, ex Duurswold, joka sekin on nykyisin Turun Aurajoessa
Svarte Rudolf -nimisenä ravintolalaivana.
Helenan kaltaisia kaljaaseja ei Suomessa enää monta ole. Sisarlaiva Lyyra
myytiin meren taakse Amerikkaan. Se sijoittui Floridaan Unicorn -nimisenä. Laivaa
käytettiin aikanaan Juuret -nimisen sarjan kuvauksissa. Suomalaisesta kaljaasista
tuli orjalaiva amerikkalaiseen tv-sarjaan!
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Sipoon saaristosta Aurajoen komistukseksi
Markku Ilus osti eläkkeelle jääneen Helenan 1970-luvun alkupuolella.
Yllykkeenä tähän oli häntä aina kiinnostanut laivakulttuuriperinne ja meren
rajoittamaton vapaus. Laiva kuului vielä silloin kauppa-alusrekisteriin Suomen
viimeisenä apukoneellisena purjelaivana.
Ilus olisi halunnut pitää Helenan rekisterissä, mutta Merenkulkuhallituksessa ei
silloin arvostettu perinteisiä puisia kauppapurjelaivoja. Helena poistui rekisteristä
1974 ja siirrettiin Turun Sextantti ry:n nimissä huvialusrekisteriin. Keväällä 2004
perustettiin Iluksen perheen kesken Purjetuuli Oy niminen yhtiö, jolle Helena
vuokrattiin. Yhtiön tarkoituksena oli kirjata alus takaisin kaupparekisteriin
ja aloittaa sillä charteralustoiminta. Mutta, kuten Markku Ilus kertoo: Merenkulkulaitos heitti taas kapuloita rattaisiin katsastusongelmien muodossa
ja Helena on edelleen yksityinen huvialus, jota pidetään purjehduskunnossa
talkoovoimin.

Laivan peräosa on alkuperäisessä asussaan, vain kotipaikka on muuttunut.
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Purjehdusmatkoja Itämeren aalloilla
Ilus miehistöineen on tehnyt Helenalla monia pitkiä purjehduksia. Kotkan,
Tallinnan, Tukholman ja Gotlannin satamat ovat tulleet tutuiksi. Ilus luonnehti
aluksensa purjehdusominaisuuksia: - Tyyni keli on huonoin, tuulta pitää olla
tarpeeksi. Tosin kerran sitä oli melkein liikaakin, kun ruorihytin takaikkunasta ei
välillä näkynyt enää taivasta, vain vesiseinää. Vanha alus osoitti merikelpoisuutensa,
kansi ei kastunut perän kautta lainkaan.
Vuoden 1972 myrskyisen Tall Ships Racen aikana Gotlannin vesillä Helena
todisti, että esi-isät ovat osanneet mitoittaa kaljaasit itämeren aallokkoon
sopivaksi - yli 5 m korkuisista aalloista tuli pahimmillaankin vain ämpärillinen vettä
kannelle. Helena on vuodesta 1972 lähtien seilaillut mukana kaikissa Itämeren
alueella järjestetyissä suurten purjelaivojen Tall Ships Race -purjehduksissa.
Vuodenvaihteessa 2002/2003 Ilus teki anomuksen Helenan saamiseksi
Perinnelaivarekisteriin, jotta laiva saisi yhteiskunnalta sille kuuluvan arvostuksen.
Samalla olisi tullut mahdollisuus saada pientä korvausta korjaus- ja entisöintitöiden
suorittamiseen.
Alus hyväksyttiin rekisteriin ja arvostustakin saatiin. - Museoviraston
avustusta saatiin kerran 5.000 euroa. Sen ehtona oli vähintään 10.000 euron
omarahoitus, mihin ei lasketa mm. telakointia, talkootyötä, sähköä, matkakuluja ja
muita välillistä kuluja, kertoili Ilus. - Tämän jälkeen tehdyt anomukset ovat sitten
tulleet bumerangeina takaisin erilaisin verukkein hylättyinä.
Alus on ollut koko hänen aikansa yksityiskäytössä ilman kaupallisuutta,
muutamaa nuoriso-, rippikoulu- ja vammaisleiriä lukuun ottamatta. Viimeiset
vuodet ovat sisältäneet lähes pelkästään kunnostustöitä. Päiväristeilyjä on tehty
Airistolle, yksi retki Luvialle ja kahdesti matka talvitelakalle Suomenlinnaan.
Markku Ilus talkooväkineen on tehnyt kaikille vanhoista perinnealuksista
kiinnostuneille suuren palveluksen pitäessään Helenan kunnossa tuleville
sukupolville. Hän kertoi kerran, että hänen perheeseensä kuuluu kolme naista ykkösenä Helena.
- Moottoriveneellä mennään paikasta toiseen. Helenalla ollaan perillä, kun
irrotetaan köydet laiturista ja käännetään keula merelle, vannoutunut seiluri
Markku Ilus sanailee.
Jouni Liuke
Lähteet:
Suomen kauppalaivatietokanta
wanhat purjealukset –net
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Artikkelissa käytettyä sanastoa:

•
m/aux; apukoneella varustettu purjelaiva
•
kaljaasi on jo 1700-luvulla tunnettu määrättyä takilointia tarkoittava 		
laivamallinimitys. Nykyisillä kaljaaseilla ymmärretään 1900-luvun puolivälin 		
tienoilla rakennettua 1-3 mastoista tasaperäistä saaristoliikenteeseen 		
tarkoitettua lastia kuljettavaa purjealusta.
•
Perinnelaivarekisteri: Perinnelaivaksi nimitetään merenkulun historian
kannalta arvokasta, vielä kulussa olevaa alusta, joka on myös arvonsa mukaisessa
käytössä ja kunnossa. Museoviraston perinnelaivarekisterissä on tällä hetkellä 58
alusta: 39 höyrylaivaa, 9 moottorilaivaa, 9 purjelaivaa ja yksi proomu.
•
puksprööti; on keulapuomi, kokkapuu
•
töijäys; aluksen kiinnittäminen laituriin

Helenan komea pukspröötti.
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Helena Aurajoessa Ruukinrannan edustalla.

Kapu Markku Ilus ja kauan
mukana ollut vanha ruorimies
ohjaamossa. Kuva M. Ilus.
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Bryggmanin hengessä

Sokeritehtaan asuntolat nähtynä Martin kirkon mäeltä

Arkkitehti Erik Bryggman (1891-1955) oli syntyperäinen turkulainen, luki itsensä ruotsinkielisessä koulussa ylioppilaaksi
ja lukion aikana opiskeli myös Turun piirustuskoulussa. Valmistui Helsingissä arkkitehdiksi 1916 ja teki jonkun aikaa töitä
siellä perustaen myös perheen. Vuonna 1923 hän palasi pysyvästi takaisin Turkuun.
Bryggmania
luonnehditaan
olemukseltaan
boheemiksi,
harvinaisen
hienotunteiseksi, syrjäänvetäytyväksi ja vaatimattomaksi, joka ei halunnut
olla millään tavoin itse esillä. Bryggman arvosti kaikessa käsityötä ja oli tarkka
omien näkemystensä suhteen. Sanotaan, että hänen toimistossaan ei ollut muita
arkkitehteja, koska hän ei halunnut sinne omista näkemyksistään poikkeavia
suunnitelmia. Lyijykynäpiirroksetkin tuli ehdottomasti säilyttää, niitä ei saanut
poistaa. Hiljaisuus ja rauha vallitsivat myös toimistossa: radiota ei suvaittu
myöhäisinäkään yön tunteina.

m a r t i n r a n ta s e u r a

31

Bryggmanin vaimo Agda (o.s. Grönberg) samoin kuin tuleva läheinen
arkkitehtiystävä Alvar Aalto olivat aivan toista maata: rohkeita ja ulospäin
suuntautuvia. Aallon kerrotaan muistelleen Bryggmanien avioliiton syntyä: Erik oli
katkaissut jalkansa, joutunut sairaalaan, Agda oli sisar hento valkoisena hoitanut
häntä eikä Erik ollut päässyt sängystään pakoon… Erikistä ja Alvar Aallosta tuli
nopeasti läheiset ystävykset, vaikka Agda oli sanonut, ettei Alvar saa tulla Erikin
ikiomaan kaupunkiin.
Erik Bryggmanin ja Alvar Aallon suunnitteleman Turun kaupungin
700-vuotisnäyttelyn Samppalinnanmäelle vuonna 1929 katsotaan olleen Suomen
funktionalismin läpimurtotapahtuma. Näyttelyllä oli tärkeä merkitys tulevaan
rakentamiseen meillä ja muuallakin. Se oli suuri ja aivan uudenlainen. Hyvin
värikkäät, suurikokoiset mainokset eri puolilla Turkua ja yritysten nimet ja logot
selkeästi esillä olivat jotakin aivan uutta. Bryggmanin tärkein luomus näyttelyssä
oli tasakattoinen kaksikerroksinen pyöreä ravintola aivan Samppalinnanmäen
huipulla.
Bryggman vaikutti paljon myös Turun asemakaavaan. Hän toimi vuonna 1927
perustetun julkisivulautakunnan ensimmäisenä puheenjohtajana RKP:n mandaatilla.
Hänen kerrotaan antaneen tiukkoja lausuntoja perustellen mielipiteensä tarkasti ja
huolellisesti. Toisaalta hänen kuten myös arkkitehtiystäviensä Aallon ja Ekelundin
kerrotaan hyväksyneen mukisematta kilpailulautakuntien tekemät päätökset,
vaikka monet niistä olivat kyseenalaisia. Hilding Ekelund yleisimmin hävisi ja siirtyi
osin sen vuoksi opettajaksi Teknilliseen korkeakouluun.
Tärkein edelleen olemassa oleva Bryggmanin suunnittelema rakennus Turussa
on Ylösnousemuskappeli, jota alettiin rakentaa jo 30-luvun puolella, mutta se
valmistui sodan aikana 1941.

Bryggman Martinrannalla
Keväällä Martin viikon viimeisenä päivänä 29.5. yhdistyksemme jäsen, FM Mikko
Laaksonen perehdytti martinrantalaisryhmäämme Bryggmanin vaikutukseen
Martinmäen alueella. Sää oli aluksi sadetta enteilevän tummanpuhuva, mutta
muuttui matkamme edetessä hyvinkin helteiseksi kesäpäiväksi. Aurinko porotti
taivaan täydeltä.
Heti aluksi Mikko totesi, että Martissa Bryggman ei oikeastaan enää näy.
Kahdessa kilpailussa hän jäi toiseksi: Martin kirkon kutsukilpailussa 1931 ja
Turun Asunto Oy:n asuinalueen suunnittelussa Martinkadun ja seurakuntatalon
läheisyyteen 1942. Kaksi toteutunutta suunnitelmaa on purettu.
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Sokeritehtaan asuntoloilla oli avara piha.

Ravintola Laivamies
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1920-luvun alussa rakentaminen oli jumissa ja asuntopula suuri.
Vuokrasäännöstely loppui vuonna 1922 ja IV:n ja V:n kaupunginosan asemakaava
vahvistettiin 1923. Julkisella tuella ja ilmaisilla tonteilla alettiin rakentaa asuntoja
kiihtyvään tahtiin 20-luvun alusta alkaen. Bryggman tuli siis Turkuun 1923 ja heti
samana vuonna hän suunnitteli Matinkadulle Suomen Sokeri Oy:n virkamies- ja
työväenasunnot ja heti seuraavana vuonna toisen rakennuksen samaan yhteyteen.
Toinen taloista oli 2-kerroksinen, toinen 3-kerroksinen. Ne olivat tiilestä
muurattuja, vaaleiksi rapattuja, perinteisesti jäsenneltyjä ja koristeltuja.
Niissä näkyi selkeästi ruotsalainen vaikutus (sinne taas vaikutteita Saksasta).
Tyylin kerrotaan olleen suorastaan aristokraattinen. Bryggmanille oli tärkeää
täydellisyyden tavoittelu, mikä teki rakennusten korjaamisesta myöhemmin
ongelmallista. 20-luvulla rakennetut työväenasunnot olivat esimerkiksi hyvin
pieniä.
1960-luvulle tultaessa rakennettiin pian ja paljon. Laadusta voitiin tinkiä. Ei
myöskään ollut taitoa korjata huolella tehtyjä uusien vaatimusten mukaisiksi
ainakaan sopivalla hinnalla. Niinpä Bryggmanin suunnittelemat rakennukset saivat
mennä 1962 uuden ja tehokkaamman tieltä. Tiilitalot purettiin 38-vuotiaina.
Toinen Bryggmanin toteutunut suunnitelma oli Wärtsilän Kone Oy:n
ruokailuparakit vuosina 1942- 44 (ihmisten muistoissa on vain yksi rakennus) Itäisen
Rantakadun ja Tervahovinkadun kulmaan. Esko Terho on kertonut haastattelussa:
Talo rakennettiin sodan aikana, materiaalista oli huutava pula. Niinpä käytettiin
mm. kehnoja jätelautoja. Korjauksia piti tehdä jatkuvasti, perustus petti, seinät
kallistelivat. Ulkoseiniä piti tukea milloin mitenkin. 80-luvulle tultaessa arkkitehdin
tytärtä, sisustusarkkitehti Carin Bryggmania pyydettiin korjauspalaveriin, mutta
hän häpesi rakennusta niin paljon, ettei ollut kiinnostunut. Alkuaan ravintolan
nimi oli Rantahovi, mutta siirtyessään ammattiosaston omistukseen rakennuksen
nimeksi tuli Laivamies. Tänään on jäljellä vain muistoja ja muutama vanha valokuva.
rjastorakennuksesta, jota Erik Bryggman
Vielä Bryggmanin haamu leijuu Kaupunginteatterin vieressä ns. Hämähäkkitontilla. Kallioon louhittu kuoppa muistuttaa Turun Yliopiston kirjastorakennuksesta,
jota Erik Bryggman suunnitteli siihen 1946- 48.
Sirpa Kumlander
Päälähteet: Mikko Laaksosen kävelykierros ja Erik Bryggman 1891- 1955,
arkkitehti, Suomen rakennustaiteen museon monografiasarja 1991

34

m a r t i n r a n ta s e u r a

alueemme kulttuuritarjontaa
AURINKOBALETTI
Sasha Pepeljajev: IF YOU SNOW AWAY,

koreografia Sasha Pepeljajev > ensi-ilta Manillassa 7.9.2016
Charles Dickens - Urmas Poolamets - Satu Rasila: SAITURIN JOULU
yhteistuotanto Turun Kaupunginteatterin kanssa > uusintaensi-ilta Logomoteatterissa 2.12.2016

JO – JO TEATTERI
TEUVO – LEEVI AND THE LEAVINGS-musiikkinäytelmä
Kirj. Veera Tyhtilä
Ohjaus: Suvi Kanniainen
Lue lisää: Teuvo - Leevi and the Leavings -musiikkinäytelmä

TEHDASTEATTERI
MÄC

Yksi näyttelijä. Yksi Sveitsin armeijan Victorinox-linkkuveitsi. Yksi rulla
ilmastointiteippiä…
Teksti ja ohjaus: Jukka Kittilä
Ensi-ilta pe 2.9. klo 19.00

Erittäin hyvä ystäväni paroni von Münchausen
Käsikirjoitus ja toteutus Timo Väntsi
Ensi-ilta 30.9.2016 klo 19.00

Laboratorio Kinski

“Aiomme manata esiin ja tutkittavaksemme monumentaalisen
näyttelijälegenda Klaus Kinskin hengen. Se tapahtuu nukketeatterin ja kepeän
mielen keinoin, vapaassa pudotuksessa.”
Työryhmä: Toni Kandelin, Jaakko Lilja, Hilla Väyrynen ja vierailijat.
ensi-ilta 2016-10-18 19:00

AITA

Me rakennamme aitoja eri syistä. Osa aidoista haluaa suojella, osa estää.
Kirppu on rakentanut aitoja niin kauan kuin kukaan meistä muistaa.
Ohjaus ja dramatisointi Suvi Auvinen
esitykset 5.11.2016 alkaen
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WÄINÖ AALTOSEN MUSEO
Taide, uskonto, valta

15.9.–11.12.2016
Uskonnolla ja kuvataiteella on pitkä ja tiivis sidos toisiinsa. Uskonnollisen
taiteen tehtävä on aikojen saatossa vaihdellut uskonnollisen sanoman
kertomisesta monitulkintaiseen poliittisen vallan ylläpitämiseen. Laaja
näyttelykokonaisuus ottaa osaa ajankohtaiseen keskusteluun taiteen, uskonnon
ja vallan suhteesta. Pietarissa sijaitsevan Valtiollisen Uskontojen historian
museon kokoelmista kootussa näyttelyssä on mukana teoksia mm. Francisco
Goyalta, Mikhail Nesterovilta ja Viktor Vasnetsovilta maailman pääuskontoihin
liittyen aina 1600-luvulta 1970-luvulle.
Yleisöopastukset
• sunnuntaisin klo 14
• sisältyy lipun hintaan
Allmän visning på svenska
• sista söndagen i månaden kl. 15
• ingår i biljettpriset

ATRIUM 21.9.–11.12.2016
• Viiden taiteilijan kattaus. Wäinö Aaltosen ja neljän taiteilijakollegan teoksia.
Juha Valkeapää 5.10.–9.10.2016
• Ukko ja puu-ukko -performanssi on osa New Performance Week -ohjelmaa.

WAM-konserttisarja

27.10 Eeva Mattila, piano
3.11. Turku Ensemble
10.11. Ivan Podyachev, alttoviulu, Valeria Resjan, piano
17.11. Barokkiyhtye Cornucopia
24.11. Ilona Jokinen, sopraano, Kristian Attila, piano
1.12. Oleg Larionov, sävellyskonsertti
8.12. Patrik Kleemola, kitara
Konsertit tiistai-iltaisin klo 19, ovet avataan klo 18.30.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 € / 2,5 €.
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tapahtumakalenteri syksy 2016
tapahtumajaosto

Alustus- ja keskustelutilaisuus moraalista
torstaina 20.10. klo 18 Cafe Wäinössä
Moraali kuuluu kaikille – vai kuuluuko?
Seuramme hallituksen jäsen fil.tohtori Arto Siitonen avaa keskustelua etiikasta
ja moraalista: minkälaisia moraaliohjeita tarjoavat esim. antiikin hyve-etiikka,
Kantin velvollisuusetiikka ja utilitarismi eli seurausetiikka.

mäkitupalaisten karaokeilta
perjantaina 21.10. klo 17.30 alkaen Mäkitupatalolla
Ensimmäinen tunti on lasten karaoke, minkä jälkeen ilta jatkuu aikuisten
karaokella. Tarkemmat tiedot Mäkitupalaisten kotisivulta.

Martin hanhea Martin päivänä
torstaina 10.11. Ravintola Pippurimyllyssä
Varaa itsellesi ja ystävällesi annos hanhenrintaa, yrttiperunoilla,
kermakastikkeessa, kera haudutetun punasipulin ja papujen hintaan 24,80 €.
Varaukset 30.10. mennessä 0500-869 022 / Irmeli Mattila

Esitelmä omaishoitajuudesta ja syyskokous
torstaina 17.11. klo 18, Vähäheikkilän Makitupatalolla,
Valtaojantie 7
Muistikoordinaattori Merete Luoto alustaa omaishoitajuudesta otsikolla
” Rakkaus lähimmäiseen – omaishoitajan voimavara ja taakka”.
Keskustelua, jonka jälkeen syyskokous, missä hyväksytään toimintasuunnitelma
ja talousarvio, päätetään jäsenmaksusta ja valitaan hallitus vuodelle 2017.
Kahvitarjoilu.
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Perinteinen puurojuhla
torstaina 1.12. klo 18 ravintolalaiva Bruno II:ssa
Riisipuuroa, fäskynäsoppaa ja joulukaffetta viehättävässä laivasalongissa
Förin kupeessa.
Lämminhenkistä yhdessäoloa ja yllätysohjelmaa!
* * * * * * * * * * *

Ennakkotietoa syyskauden muista tapahtumista:
Kulttuurijaos järjestää kulttuuripitoista tarjontaa.
Joka kuukauden toisena maanantaina kokoontuu lukupiiri Invalidien talossa
Asesepänkatu 1 klo 18 keskustelemaan itse valitsemastaan kirjasta.
* * * * * * * * * * *

Sähkösopimus martinrantaseuran jäsenille
Martinrantaseuran jäsenmaksunsa maksaneena jäsenenä sinulla on
mahdollisuus solmia Turku Energian kanssa 24 kuukauden Louna Vuosi
sähkönmyyntisopimus.
Perusmaksu on 2 euroa/kk (normaalisti 3,78 €/kk) ja
lisäksi saat edullisen energian.
Jos sinulla jo on 24 kuukauden sopimus, voit aloittaa tämän vanhan
sopimuksen umpeuduttua.
Ehtona on paperiton palvelu ja E-lasku. Lisäetuna voit ottaa sopimukseen
kaksi kohdetta (esim. kesämökin).
Voit pyytää etukoodin ja linkin sopimuksenteon verkkosivulle
puheenjohtajalta, joka tarkistaa jäsenmaksun maksamisen.
Osoite on sirpa.kumlander@outlook.com
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j ä s e n a l e n n u s t a m yö n tä v ä t l i i k k e e t a l u e e l l a m m e
Kevytpyörä

Pyöräliike ja korjaamo
Alennukset tuotekohtaisesti.
Martinkatu 11. Puh. 02 234 2108
www.kevytpyora.fi

Kampaamo-Parturi
KULTAKUTRI

Parturi- ja kampaamopalveluista
10 %:n alennus.
Martinkatu 5. Puh.02 235 0752

Kuva-Laine

Turun IT-asema

Ruusu-Aula

Tiina Haukijärvi

Valokuvaamo ja kuvausalan liike
Alennukset tuotekohtaisesti.
Stålarminkatu 9. Puh.02 235 6476
www.kuvalaine.fi
Kukkaostoksista 10 %:n
Ei koske kaikkia ulko- ja kausikukkia
Martinkatu 1. Puh.02 235 6849
Hyvät Martinrantaseuran jäsenet!
Suosikaa näitä omia liikkeitä, niin
säilytämme paikalliset palvelut.

ATK- ym. huoltohinnastosta 30 %:n
alennus. Hinnat alkaen 30 euroa.
Itäinen Pitkäkatu 5. Puh.010 289 9888
www.itasema.fi
Jalkahoidot ja hieronnat
Hoidoista 10 % alennusta
Tiina Haukijärvi
jalkojenhoidon at, kuntohoitaja
Martinkatu 7, puh. 045 1549365

Liity Martinrantaseuran jäseneksi!

Alueen nykyiset tai entiset asukkaat ja ystävät voivat liittyä henkilöjäseniksi.
Yrittäjät tai muut toimijat voivat liittyä kannatusjäseneksi.
Tuo mukanasi ystäväsi ja naapurisikin.
Saat jatkossa postitse kolme kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden, jossa
kerrotaan alueesta ja sen historiasta, seuran toiminnasta, tapahtumista, retkistä
ja tutustumiskäynneistä. Suurin osa retkistämme on jäsenille ilmaisia tai erittäin
edullisia.
Jäsenmaksu on 20 euroa, perhejäseniltä 5 euroa sekä yhteisö- ja kannattajajäseniltä 60 euroa.
Liittyä voit täyttämällä kaavakkeen seuramme kotisivulla osoitteessa www.
martinrantaseura.fi tai ottamalla yhteyttä seuramme jäsenkirjuriin tai hallituksen
jäseneen. Hallituksen tiedot ovat seuraavalla sivulla.
Kerro sähköpostiosoitteesi
Lähetämme viime hetken tietoa omista ja yhteistyökumppaneidemme
järjestämistä tapahtumista sähköpostitse.
Toimitathan sähköpostiosoitteesi jäsenkirjurille sähköpostitse osoitteeseen
heimo.kumlander@martinrantaseura.fi. Muistathan ilmoittaa myös muuttuneet
osoitteesi.
Vieraile myös kotisivullamme www.martinrantaseura.fi. Siellä ovat mm.
tuoreimmat tiedot tapahtumista ja kaikki aiemmat lehdet pienellä viiveellä.
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Martinrantaseura ry.

(kaupunginosaseura)
perustettu: 22.4.2004
jäseniä 31.12.2015: 374 kpl
kotisivut: www.martinrantaseura.fi
tilinumero: FI63 5710 9720 0523 24
Martinrantaseuran postiosoite:
Martinrantaseura ry. c/o Sirpa Kumlander
Betaniankatu 2 as.16, 20810 Turku
sähköposti: sirpa.kumlander@outlook.
com
Jäsenmaksut:
henkilöjäsenet
perhejäsenet
yhteisöjäsenet

20 euroa
5 euroa
60 euroa

Martinrantaseuran hallitus 2016
Sirpa Kumlander, puheenjohtaja,
taloudenhoitaja ja vastaava päätoimittaja
sirpa.kumlander@outlook.com
puh. 050 592 8360
Markku Ahti
varapuheenjohtaja, ympäristöjaoston
vetäjä
markku.a.ahti@gmail.com
puh. 050 514 1890
Irmeli Mattila, sihteeri
s.irmelimattila@gmail.com
puh. 050 086 9022
Ahto Heinonen, muonitusvastaava
turuna-kilta@pp.inet.fi
puh. 040 074 2908
Leo Lindstedt, ohjelmajaoston vetäjä
leo.lindstedt@gmail.com
puh. 045 807 1930
Jouni Liuke, päätoimittaja
jouni.liuke@pp.inet.fi
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puh. 0400 930 304
Aimo Mäki, viestintävastaava
makiaimo@gmail.com
puh. 040 540 2118
Kimmo Samuli, jäsen
puh. 040 538 5002
Arto Siitonen, jäsen
arto.olavi.siitonen@gmail.com
puh. 041 507 3317
Merja Silfver, varasihteeri
ml.silfver@gmail.com
puh. 044 025 1770
Toimihenkilöt 2016
Tapani Järvinen, historiatoimikunnan
vetäjä
tapani.jarvinen@luukku.com
puh. 040 817 7248
Raili Kataja, kulttuurijaoston vetäjä
raili.i.kataja@gmail.com
puh. 0400 308 482
Heimo Kumlander
jäsenkirjuri ja postitus
heimo.kumlander@elisanet.fi
puh. 040 593 4021
Olli Mäki
Lehden taitto ja kotisivut
olmaki@gmail.com
Yrittäjä!
Käytä mahdollisuutta hyväksesi!
Ilmoitushinnat:
Mustavalkoinen
Väri
koko sivu 150 euroa
250 euroa
puoli sivua 80 euroa
150 euroa
neljäsosa
50 euroa
80
euroa

