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Ihmeellinen Turku – outoja sattumuksia ja vaihtoehtoisia nähtävyyksiä

Tarinoita siitä, mitä paikalliset Turussa ovat kokeneet – mikä on ominaista, kummallista tai ihmeel-

listä. Missä on koettu hetkiä, jossa outo on ottanut vallan? Entä mikä on tyypillisin turkulainen 

outous?Mitä Turussa kannattaa käydä katsomassa, jos ei ole kiinnostunut perinteisistä nähtä-

vyyksistä tai ainakaan niiden turistiopastuksista?

www.kulttuurikuntoilunkeskuspuisto.fi
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1. Ihmisten kirjo Samppalinnan 
maauimalassa
Kesäisin Samppalinnan maauimala on paras paikka 
tutustua turkulaiseen ihmistyyppiin.
Samppalinnan maauimala on kesäaikaan Turun paras paikka ihmisten 

tarkkailuun. Talvisin täällä voi kuvitella kaikuja kesän ilonpidosta. 

Tarkkaan katsomalla maauimalassa voi erottaa ainakin seuraavat 

turkulaislajikkeet:

•  Pitkäshortsiset, jäntevät pojat jotka tulevat paikalle aina, säästä 

huolimatta. Heidät tunnistaa siitä, että ovat aina paikalla ja hyppivät 

komeasti hyppytornista.

• Niinkutsutut kilpauimarit ja thriathlonistit, eli tosissaanolijat, jotka 

tunnistaa siitä, että he kroolaavat altaan päästä päähän tosissaan. 

Lopuksi tosissaanolijat nousevat altaasta, hengittävät syvään ja juovat 

munkkikahvit

•  Isokokoiset ryhävalasmiehet, jotka saapuvat auringon paistaessa. 

Tarkkailu voi vaatia muutamia päiviä: aidon ryhävalaan tunnistaa siitä, 

että se lekottelee aina samassa, kesän alkupäivinä valitussa kohdassa

•  Parvissa liikkuvat kovaääniset vesijuoksunaiset, jotka polkevat hitaasti 

vettä ja vaihtavat kuulumisia rakkaudesta ja terveydestä.

•  Aamuisin paikalle ilmaantuvat lähialueen portsarit ja heidän 

pienet tyttöystävänsä. He ovat nukkuneet muutaman tunnin työillan 

päättymisen jälkeen ja jatkavat uniaan altaan äärellä, veden loiskeen 

tuudittaessa uneen.

2. Aurajoen rannassa on koettu outoja
Mitä kaikkea voi Aurajoessa tulla vastaan?
Jos Turku olisi viulu, olisi Aurajoki sen jousi. Jos jokea katsoo tarkkaan 

eri päivinä, voi huomata kuinka sen väri muuttuu valon ja vuodenaikojen 

mukana. Useimmiten joessa kelluu lähinnä lehtiä tai mahdollisesti 

puoliksi uponnut kaljapullo, mutta silloin tällöin voi kohdata oudon 

kellujan.

Erään tarinan mukaan sota-aikaan Aurajoessa esiin nousi sukellusvene. 

Posankka puolestaan uitettiin yläjuoksuun omalle paikalleen jokea 

pitkin. Eräs turkulainen näki ensimmäiseksi kaupunkiin saapuessaan 

joessa miehen, joka ui pumpattavan Barbaran kanssa. Toinen kohtasi 

useita vartijoita ja poliiseja, jotka vahtivat joessa kelluvan jääkaapin 

matkaa alavirtaan. Kerrotaan myös, että joskus, kukaan ei tiedä milloin, 

joessa olisi nähty delfiini.

3. Tuomiokirkko
Tuomiokirkko on perinteinen nähtävyys, jota turistit 
tulevat katsomaan bussilasteittain. Mutta löytyy täältä 
nähtävyyksiä myös pienille tytöille.
”Me asuttiin tässä lähellä, Suomen ensimmäisessä elementtitalossa, 

Horttokujalla. Se ei näytä yhtään samalta kuin elementtitalot nykyään. 

Naapuritalon Sirpan kanssa leikittiin, laulettiin Tipitiitä ja hypittiin 

syksyisin lehtikasoissa. Lauantaisin, melkein joka lauantai, me mentiin 

Sirpan kanssa Tuomiokirkkoon. Tuomiokirkolle mentiin morsiamia 

katsomaan. Se oli kiehtovaa, ne olivat niin nättejä morsiamia! Sinne me 

ventovieraiden joukkoon mentiin katselemaan, niillä oli valkoset puvut ja 

ihanat hunnut. Kuulemma jos morsian katsoo Tuomiokirkon käytävää 

kävellessään sitä takana olevaa Jeesuksen kuvaa silmiin, niin lapselle 

tulee siniset silmät.”
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Mutta onko Tuomiokirkossa mitään salaista?
Turun Tuomiokirkko on kolmas Turun päänähtävyys - kaksi muuta 

ovat Aurajoki ja Turun linna. Myös kirkko vaurioitui Turun palossa, 

kirkosta paloivat sisäosat ja torni. Kirkon kellossa on vain tuntiviisari. 

Mutta onko Turun kirkossa mitään salaista? Tuomiokirkosta kulkee 

maanalainensalakäytävä Turun linnaan. Monet turkulaiset ovat sitä 

etsineet, mutta käytävän alkupäätä kirkon lähellä ei ole löydetty - tai 

ainakaan löytäjät eivät ole siitä julkisesti kertoneet. Salakäytävää käyttää 

linnantonttu, josta voi lukea lisää Topeliuksen kertomuksista.

5. Kupittaanpuisto
Kupittaanpuisto on perustettu jo vuonna 1837, ja se on 
Suomen vanhin ja laajin kaupunkipuisto.
Lintupuiston aitaukset on rakennettu 1905-1911, ja lintupuistossa 

riikinkukot ovatkin olleet yksi Kupittaanpuiston merkittäviä nähtävyyksiä. 

Muita 1900-luvun alun uudistuksia olivat maauimala ja lasten leikkivälineet. 

Lasten liikennekaupunki avattiin 1950-luvulla.

“Pikkupoikana olin vierailulla Turussa, se oli vuosi -52 tai -53, ja taisi olla 

ensimmäinen kertani

Turun kaupungissa. Menimme Kupittaanpuistoon, jossa oli silloin sirkus 

vierailulla. Muistan isot elefantit ja ilmassa liitelevät trapetsitaiteilijat. 

Kaikista oudoin asia sirkuksessa oli hevonen, joka osasi kertotaulun. 

Hevoskouluttaja sanoi ääneen hevoselle kertolaskun, esimerkiksi että mitä 

on 2 x 2? Hevonen haki vastaukseksi numerokyltin, jossa luki numero 4. 

Se oli ihmeellinen, en kyllä ymmärrä että miten se oli mahdollista.”

6. Kupittaan maauimala
Kupittaan maauimalassa on koettu ihmeellinen yö
Kupittaan maauimalassa uintiaikaa porttien sulkeutumisen jälkeen on 

puoli tuntia. Järjestyssääntöjen mukaan poikittaissuuntaan ei saa uida. 

Mitä ihmeitä maauimalassa voisi tapahtua? ” Oli pimeä elokuun yö ja me 

pojat lähdimme salaa yöuinnille Kupittaan maauimalaan. Vaatteet pois ja 

altaaseen. Välillä vartija kävi tarkistamassa, ja silloin piti mennä matalaksi 

vedessä, ettei vartija huomaisi. Vedessä hengitettiin ja kuulosteltiin vartijan 

askeleita. Sitten, kun vartija jo oli lähtenyt, tapahtui ihme. Sinä yönä oli 

meteorisade, taivaalla tippui tähdenlentoja komeana sarjana. Oli hienoa 

seistä lämpimässä vedessä ja pimeässä yössä, kun meteoriitit suihkivat 

yli. Vesi liplatti ja taivas säteili.”

7. Mauno Koivisto pyöräili ohi
Kerttulin koulua käytiin, minä ja Mauno
”Minä kävin siis Kerttulin koulua. Koivisto kävi sitä samaan aikaan, 

hän oli jonkun vuoden vanhempi. Muistan miten hän usein pyöräili ohi. 

Koulussa oli kova kuri, itse sain siellä korvapuusteja ja karttakepillä käsille, 

joskus myös jälki-istuntoa puhumisesta. Opettajalla oli suuri auktoriteetti. 

Koivistot asuivat siinä Kerttulinkadulla, ei hän niin erityisesti silloin pistänyt 

silmään. Sodan jälkeen hän alkoi kunnolla opiskella ja niinkuin näkyy, 

pärjäsi hyvin.”

8. Kerttulin koulun hirttokallio
Koulun vieressä olevalla kalliolla on muistomerkki, joka 
kertoo Turun historiasta
”Olin ensimmäistä kertaa Turussa, tulimme nuorten taidetapahtumaan 

teatteriryhmän kanssa. Majoitus oli Kerttulin koululla, mutta me 

pystytimme teltat koulun viereiselle kalliolle. Telttoja oli liian vähän ja niissä 

nukkuminen hankalaa, joten aamuyöllä heräsin ja nousin kallion päälle 

lukemaan muumisarjakuvaa. Istuin muistomerkin vieressä lukemassa 

ja rapsuttelin muistalaattaa, ennenkuin käännyin lukemaan mitä siinä 

lukikaan: Tällä kalliolla on ollut Turun vanha mestauspaikka. Telttapaikalle 

tuli karumpi merkitys.” 

”Siinä on se yks vanha talo siinä Hirttokukkulan alla Kerttulinkadulla. Me 

asuttiin siinä, mä pidin siitä kodista, se oli niin kaunis talo ja meillä oli tosi 

nätit kakluunit ja korkeat huoneet. Ja sitten mä kuulin sen, että kun siinä 

kukkulalla on mestattu, niin siinä alla on ollut se Mätäjärvi, johon ruumiit 

on heitetty, juuri meidän talon kohdalla. Kodin fiilis muuttui hetkeksi. Siinä 

on 1800-luvun alussa viimeksi mestattu. Niin se kaupunkikulttuuri kehittyy 

ja muuttuu.” Hirttokallion muistomerkki löytyy kallion päältä. Nykytiedon 

mukaan siitä, että kallio olisi toiminut mestauspaikkana, ei ole todisteita – 

suullinen perinne kuitenkin näin kertoo.

9. Turun yliopistollinen keskussairaala
Sairaalassa tapahtuu pieniä ja suuria ihmeitä
Turun Yliopistollinen Keskussairaala on nykyään laaja kokoelma 

rakennuksia, mutta kantasairaala sijaitsee tässä, osoitteessa 

Kiinanmyllynkatu 2-4. Näillä main sijaitsi aikoinaan myös hoitajaopisto, 

joka oli useille opiskelemaan tulleille hoitajille ensimmäinen kohtaaminen 

Turun kanssa. Synnytysosastolle kuljetaan Kiinanmyllynkadun puolelta. 

TYKS:in synnytysosastoilla syntyi vuonna 2009 4185 lasta eli 11,4 lasta 

päivässä.

”Tämä oli kyllä Tyksissä, ensimmäisen lapsen syntymä. Se oli varmaan 

joku kymmenes kerros, korkeella jokatapauksessa, pilvissä suunnilleen. 

Sieltä oli näkymä öiselle Hämeenkadulle ja lauloin lapselle, jota pidin 

ensimmäisen kerran sylissä. Tuntui että maailma on pysähtynyt, tuntui 

oudolta että ihmiset kävelee siellä kaduilla eikä ne tiedä että mä oon just 

synnyttäny lapsen.”

10. Turun Ylioppilastalot on suunnitellut 
Erik Bryggman
Ylioppilastaloista löytyy opiskelijaelämän yksi keskus 
sekä Suomen toiseksi vanhin uimahalli

Turun Ylioppilaskyläsäätiö sai alkunsa opiskelijoita varten rakennetuista 

Ylioppilastaloista. Taloja on kolme: A-, B- ja C-talot. C-talossa sijaitsi 

vuoteen 2010 asti perinteikäs TVO- osakuntatila, joka toimi osakuntien 

kotipaikkana ja kätevänä tilana niin bändi- ja runokeikoille kuin tapahtumille 

ja teatteriharjoituksillekin. TVO:n tilaa voi hyvin pitää yhtenä Turun 

alakulttuurin sikiämispaikkana. Vuonna 2010 Turun Ylioppilaskyläsäätiö 

hääsi osakunnat tilasta laajentaakseen asukkaiden palvelutiloja.

Ylioppilastaloissa sijaitsee myös Suomen toiseksi vanhin uimahalli, joka 

rakennettiin vuonna 1954. Se on rakennettu vanhalla periaatteella, jonka 

mukaan miehille ja naisille on yhteiset pukeutumis- ja pesutilat. Sen vuoksi 

hallissa uidaan vuorotellen, miesten ja naisten vuoroissa. 

”Yliopistolle valmistui uimahalli, se on edelleenkin toiminnassa. Se oli 

upea juttu pienille pojille, aina kun saatiin jostain rahaa sen verran niin 

mentiin uimaan. Ja niin me päästiin uimaan sisälle ja talviaikaan, se oli 

aivan ihmeellistä. Siellä oli suihkut ja saunat, eli ylellistä oli. Uimahallissa 

on miesten- ja naistenvuorot erikseen, ja siellä uidaan alasti. Minä muistan 

semmoisen, kun oltiin poikia, sellasia ehkä neljätoistavuotiaana ja mun 

yhden poikakaverin äiti oli siellä allasvahtina. Se istu siellä altaan päässä 

ja me jouduttiin siitä kulkemaan alasti! Me ei siitä tykätty ollenkaan, se oli 

noloa.”
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11. Sillan alitus
Alittamalla sillan pääset Turun myyttien kehtoon: 
Ylioppilaskylään.
Vitsin mukaan Turun Ylioppilaskylässä on kahdenlaisia yksiöitä: yksiöitä 

ja itsemurhayksiöitä. Yksiöitä ovat ne, joissa on yhteinen keittiö ja joissa 

on pakko tavata kanssanaapureita, jotka pitävät opiskelijan järjissään. 

Itsemurhayksiöitä ovat puolestaan ne, joissa on oma keittölevy. Mikään 

ei pakota asukasta sosiaaliseen kanssakäymiseen, ja hän saattaa 

viettää opiskeluvuodet hautautuneena omaan asuntoonsa. Toisaalta 

Ylioppilaskylä on alue, jossa kohtaavat useat samassa elämäntilanteessa 

olevat ihmiset. Täältä moni on löytänyt itselleen elämänkumppanin. 

”Yo-kylä on siitä jännä, että se on ulospäin kauhean ruman näköinen. 

Mutta kun kävelee siellä sisällä, niillä sokkeloisilla kaduilla, niin ikkunoista 

näkyy tosi nättejä ja omaperäisiä sisustuksia. Sitä ajattelee, että vau 

kun tuollakin on niin nätin näköstä! Tuntuu että että kylässä asuu aivan 

oma heimonsa, kaikki ovat opiskelijoita. Vähän kuin alueella olisi sanaton 

sopimus siitä että välillä vähän juhlitaan ja siitä saattaa tulla vähän meteliä, 

mutta se kuuluu asiaan, kenenkään on turha siitä kauheasti stressata. ”

12. Posankka on Lempi-Susannan 
muistomerkki
Pispalantiellä oli aikoinaan Lempi-Susannan pitämä 
romukauppa.
”Isoäitini oli Lempi-Susanna, työteliäs ja hauska ihminen, jolle sattui 

ja tapahtui. Esimerkiksi Venäjän vallan aikaan ns. Leninin kulmassa, 

missä on sipulitorni, sijaitsi viinakauppa. Lempi-Susanna oli päässyt 

juoksutytöksi viinakauppaan. Silloin Humalistonkadulla rakennettiin 

raitiotiekiskoja asemalle päin. Lempi-Susanna oli saanut käsikärryihin 

rautateille vietäväksi kaksi suurta konjakkipulloa. Kärryillä vietiin, niin isoja 

olivat pullot että niitä ei pystynyt kantamaan.

Humalistonkadulla tämä nuori tyttö jostain syystä putosi työmaakuoppaan 

ja molemmat konjakkipullot menivät rikki. Onnettomana hän tuli 

liikkeeseen takaisin. Kun hän selitti, että tämä oli työmaan vika, niin ei 

häntä paljoa edes moitittu, vaan sai uudet kaksi viinapulloa vietäväksi 

asemalle, ja saikin ne turvallisesti perille.

Myöhemmin elämässään Lempi-Susanna oli romukauppias. Ja koska 

hänellä ei ollut kunnon eläkettä, piti hän romukauppaa 90-vuotiaaksi 

asti Pispalantiellä, Ylioppilaskylän liepeillä. Juuri sillä kohdalla, missä 

romukauppa sijaitsi, on nykyään Posankka. Meistä se on hauska asia, 

että tällainen hauska työteliäs ihminen kuin Lempi-Susanna on saanut 

sellaisen muistomerkin kuin Posankka.”

13. Ylioppilaskylässä lumi voi olla ihme
Oletko koskaan leikkinyt lumisotaa sisällä?
Ylioppilaskylässä asuu opiskelijoita ja vaihto-opiskelijoita. Kun Suomen 

talvi ja etelän vaihto-oppilas kohtaavat, voi eteen tulla ihmeellinen kokemus 

niin vaihto-opiskelijalle kuin suomalaisellekin. 

”Ylioppilaskylässä jännittävää on, että tuntuu että vaihto-opiskelijoilla on 

aina bileet. Talvella eräät vaihto-opiskelijat innostuivat niin paljon lumen 

näkemisestä, että hakivat jääkiekkokassit, pakkasivat ne lunta täyteen ja 

kantoivat lumen sisälle taloon. Sitten he leikkivät hurjaa lumisotaa sisällä. 

Kello tuli enemmän, ja he lähtivät iloisen illan jälkeen baariin ja jättivät 

lumen sinne sisälle! Eivät siis ilmeisesti olleet tottuneet sellaiseen asiaan 

kuin lumi ja miten se sulaessaan muuttuu. Kun opiskelijat tulivat takaisin, 

niin asuntoon oli aiheutunut varsin mittavat vesivahingot. Siitä tuli aika 

kova lasku, ja asianosaiset sanoivat, että tällä hetkellä ei naurata yhtään, 

mutta ehkä sitten vanhempana kotimaassa on jotain mitä muistella. ”

14. Betoniomenat ja yöperhoset 
elävöittävät Ylioppilaskylää
Ylioppilaskylässä voi törmätä taiteeseen, jos pitää silmät 
auki.
Jos Inspehtorinkadulla kävellessä vilkuilee sisäpihoille ja parkkipaikoille, 

saattaa nähdä betonisia hedelmiä, jotka toimittavat betoniporsaiden 

virkaa. Kyseessä ovat trubaduuri-kuvanveistäjä Pepe Gonzalesin luomat 

punaiset ja vihreät omenat. Ilta-aikaan kannattaa tarkkailla myös talojen 

seiniä: illan hämärtyessä seinille ilmestyvät yöperhoset, joita voi löytää 

leijailemasta mm. Inspehtorinkatu kahden ja neljän välissä olevan ison 

parkkipaikan vastaisessa seinässä. Yhteensä Merja Pitkäsen yöperhosia 

lentää neljässä  Ylioppilaskylän taloista.


