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HALLITUKSEN JÄSENET 2014
Sari Raunell, puheenjohtaja
Toni Mattsson, varapuheenjohtaja
Sirpa Huntsala, sihteeri, taloudenhoitaja
Hanna-Mari Parviainen, jäsenasiat
Virpi Bastman
Päivi Liuska-Kankaanpää
Johanna Matero
Miika Meretoja
Pasi Puolakka
Risto Ranta
Solveig Sillanpää
Veera Vähämaa
JÄSENMAKSUT 2014
10 € / talous / vuosi
50 € / yhteisö / vuosi
Jäsenmaksut Portsa ry:n tilille:
FI72 8000 1579 3538 56
MEDIAKORTTI
PORTSAN SANOMAT
Julkaisija: Portsa ry
Painos: 2000 kpl
Lehden koko: A4
Ilmestyy 1 – 3 kertaa / vuosi
Sovi aineiston lähetyksestä päätoimittajan
tai toimituskunnan kanssa. Toimituskunta:
Johanna Matero, Pasi Puolakka, Sari Raunell
ja Veera Vähämaa.
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su 25.5. klo 11-15
Portsan Katumarkkinat, Puutarhakatu

Tuuletusta lämpimänä vuodenaikana

ke 4.6.

klo 10-18

TURUN KASVOT 2014 kuvaukset Portsakodissa *

la 9.8.

klo 10-14

Portsan Kukkaiskarnevaali, lastentapahtuma, Annanpuisto

su 10.8. klo 11-16

ke 20.8. klo 18

Kesää kohti

Perennojenvaihtoilta, Annanpuisto

Annanpuiston leikkipuisto on vihdoin valmistumassa. Leikkialuetta on uusittu ja ehostettu.
Kahluuallasta korjataan parhaillaan. Hienoa, se on tärkeä puisto tämän alueen lapsille ja vanhemmille!

su 17.8.

MINI-ILMOITUS:

YHTEYSTIEDOT:
PORTSAN SANOMAT
portsan.sanomat@portsa.fi
Portsa ry
info@portsa.fi
puheenjohtaja@portsa.fi

Autoilu herättää tunteita

Portsan Pihamarkkinat

1/1 sivu: 350 €
1/2 sivu: 190 €
1/4 sivu: 130 €
Mini:
50 €
Takasivu: 450€

Portsa ry ei ole arvonlisäverovelvollinen,
joten yllämainittuihin hintoihin ei lisätä
arvonlisäveroa.

Muistetaanhan avata keväällä rakentamattomien kellareiden tuuletusluukut ja –ikkunat. Ne
saavat olla auki syksyn ensimmäisiin pakkasiin asti. Tuuletus pitää kellarin terveenä. Maapohjakellarissa polttopuiden ja minkä tahansa kostuvan tai maatuvan materiaalin varastoinnissa
tuuletusväli on erityisen tärkeä. Säilytä siten, että ilma pääsee kiertämään myös tavaroiden
alapuolelta. Näin estetään home- ja sienikasvuston syntyminen esim. polttopuihin. Kasvustoilla kun on ikävä taipumus levitä asunnon rakenteisiin. Home juustossa maistuu useimmille,
homeesta asunnossa ei nauti kukaan.

Portsalaisia puhuttaa autoilu ja autojen pysäköinti. Muistuttaisinkin, että Puutarhakadulla
nopeusrajoitus on 40 km/t ja muualla Portsassa 30 km/t. Alueella on tarkoituksella hillitty
nopeuksia. Vaikka esim. Rauhankatu tuntuisi olevan sopiva suora painaa kaasua, huomaathan, että pienikin nopeuden lisäys mukulakivikaduilla aiheuttaa tärinää taloissa ja ärinää
asukkaissa. Me Portsan asukkaat täällä eniten liikumme, joten alue pysyy rauhallisena ja turvallisena vain oman liikennekäyttäytymisemme myötä. Tarkkaile siis itseäsi.

Turun Nappulaliigan Linnan alueen jalkapallotapahtuma

TAKASIVU: 450 €

puheenjohtaja sanois
Tätä kirjoittaessa kakluunissamme loimottaa tuli ihanasti. Lämpö pitää kirjoittavat sormet notkeana. Mutta, mutta – nyt on jo toukokuu ja lämmityskausi saisi
jo päättyä muutamaksi kuukaudeksi. Aurinkoa ja lämpöistä säätä, kiitos! Hellettäkin voisi pitää, sillä tavalla sopivasti, muutama päivä kerrallaan kaikkien
kesälomaan osuvasti.

ILMOITUSHINNAT:

Tekstipalstan levyinen pikkuilmoitus, jonka
korkeus voi vaihdella tilaajan toivomuksen ja
taiton mukaisesti.

KUMMOTTOS

klo 11-15

* Selfportrait.extended -tapahtumaan liittyy TURUN KASVOT 2014 kuvaustapahtuma, joka
on mediataitelija Wolf Helzlen kehittämä muotokuvausmenetelmä. Hän valokuvaa lukuisa
kasvokuvia ja muodostaa niistä yhden päällekkäiskuvan. Wolf Helzlen tavoitteena on kuvata
1000 turkulaista ja tehdä TURUN KASVOT 2014.
Valokuva tulee esille Köysiratagalleriaan 11.-19. kesäkuuta 2014. Kuvauksia tehdään julkisilla
paikoilla kuten Turun pääkirjastossa ja kauppatorilla ja myös yhteisöissä, kuten Portsakodissa
ja yrityksissä. Yritykset voivat lunastaa omassa yhteisön kasvoista syntyneen kuvateoksen
omakseen.

Iloa ja aurinkoa portsalaisille toivotellen
Sari Raunell
Portsa Ry:n hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja@portsa.fi

Portsakotilaisten on mahdollista osallistua kuvaukseen Portsakodissa 4. kesäkuuta 2014 klo
10-18. Kuvaukseen voivat osallistua niin asukkaat, heidän läheisensä ja henkilökunta kuin myös
Portsan alueen asukkaat.
Portsan alueen asukkaiden kuvausaika on klo 17-18. Kuvaus tapahtuu Portsakodissa
henkikökunnan ohjaamina aikoina. Yhden henkilön kuvaus kestää muutaman minuutin. Oma
kuva on mahdollista lunastaa 2 euron hintaan.
Wolf Helzle tekee Portsakodissa otetuista kuvista yhden kuvan Portsakodin Kasvot 2014. Kuva
luovutetaan Portsakotiin. Kuvan julkistusjuhla on maanantaina 9. kesäkuuta klo 14.15.
Ohjelmassa esintyy Rafaelon enkelit.
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Portsassakin voi olla

hulluna puutarhaan

Jokaisessa portsalaisessa pihassa on puita, pensaita, perinnekasveja ja pieniä maapalstoja,
joissa asukkaat voivat toteuttaa puutarhaunelmiaan. Kasvivalikoima voi myös aiheuttaa kiivaitakin näkemyseroja siitä, miten ja milloin esimerkiksi pihan vanhat syreenit leikataan tai
istutetaanko yhteisille alueille lipstikkaa, tulppaaneita vai peräti pallotuija tai pari.
Teksti: Johanna Matero
Kuvat: Johanna Matero, Sari Raunell

Mitä mieltä on biologiaa ja maantiedettä
Kosken seudun yläasteella opettava Tapani
Nurminen? Nurmiselta on hyvä kysyä, sillä
sittemmin 15 vuotta opettajana toiminut mies
hankki alun perin puutarha-alan koulutuksen.
Mäntsälän maatalousoppilaitoksen ja Virolahden jälkeen Nurminen toimi puutarhurina
ennen nykyistä ammattiaan.

Trendit eivät kuulu Portsan
pihoille
Kasvit ja kasvitiede ovat aina kiinnostaneet
Urjalasta kotoisin olevaa Nurmista. Rakkaus
puutarhaan alkoi siitä, kun naapurin rouva antoi pikkupojalle kasveja. Ensimmäiset käytönnön oppitunnit hankittiin niiden istutamisesta
ja vaalimisesta.
Turkuun muuttaessaan Nurminen muutti
nimenomaan Portsaan. Tänä päivänä hänen
on vaikea kuvitella muuttavansa mihinkään
muualle.
”Kyllähän tämä Portsa on alueena ihan ainutlaatuinen.”
”Ilmastollisesti tämä on Suomen paras
paikka, jos jotain arkaa kasvia haluaisi kokeilla. Ahvenanmaata lukuun ottamatta näin hyvää sijaintia ei Suomessa muualla ole. Talojen
välissä olevat puutarhatilkut ovat suojaisia”,
Nurminen sanoo.
Portsalainen maaperä asettaa tosin omat
haasteensakin. ”Maaperä on kuivaa, savista,
ja siinä saattaa olla paljon tiiltä, tiilimurskaa,
rakennusjätettä ja muuta. Pihoista voi tulla
vastaan myös siilien pesiä. Ne ovat valitettavasti tosin vähentyneet sitä mukaa kun pihoja
on siistitty.”
Portsalaisen kulttuurimaiseman vaaliminen edellyttää Nurmisen mielestä pitkäjänteisyyttä. ”Meillä mennään paljon muodin
mukaan. Nyt ovat muotia punaiset kivet ja
pensastuijat ja tietyt aidat. Aina pitäisi mennä
perinteen ja paikan mukaan”, Nurminen painottaa.
Tuijat eivät Nurmisen mielestä kuulu portsalaisiin pihapiireihin. Eivät myöskään muut
havut. Portsalaiseen perinteeseen eivät ehkä
myöskään sopisi nykyisten puutarhatilkkujen
muuttaminen pottu- tai naurismaiksi. Siitä
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huolimatta, että työläiskaupunginosassa kasvit
ovat alun perin olleet vaatimattomia.

Syreenejä voi seuraavan kerran
leikata vasta syksyllä
Portsan kaksi keskeisintä kuumaa ja vanhentumatonta puutarhapuheenaihetta ovat syreenit ja perennat. Tapani Nurminen vastaa
asiantuntemuksella molempien aihepiirien
herättämiin kysymyksiin.
Syreenien leikkuulle on kaksi tapaa ja kaksi aikaa.
”Lehtipuut leikataan aina lepoaikana eli ei
silloin, kun on silmuja. Syreenit voidaan leikata syksyllä tai keväällä. Keväällä ne tulisi
leikata lumiaikana, yleensä viimeistään maaliskuussa. Syksyn leikkuut tulisi välttää liian
aikaisin, sillä haavapintoihin voivat iskeä sienitaudit”, Nurminen neuvoo.
”Leikkuuta voi tehdä ensinnäkin siten, että
otetaan juuresta huonoja, vanhoja versoja pois.
Leikattava tappi jätetään mahdollisimman lyhyeksi. Jotkut toisaalta suosittelevat, että kas-

Tapani Nurminen suosii hoitamattoman ja ylisiistin
sijaan hallitusti villiä kulttuurimaisemaa Portsassa.

vatetaan puumainen yksirunkoinen syreeni, ja
karsitaan kaikki vesat”, Nurminen jatkaa.
Nurminen ohjeistaa myös lisäämään vähän
multaa juurelle silloin tällöin. Jos taas vanhan
tilalle suunnittelee istuttavansa kokonaan uutta, se vaatii kaivinkoneen, jotta vanha juurakko saadaan poistettua kokonaisuudessaan.

Perennoissa kannattaa suosia
vanhoja lajikkeita
Portsassa järjestetään syksyisin perinteinen ja
suosittu perennanvaihtoilta. Mutta mitä perennat itse asiassa ovat ja millaisia asioita niiden jakamisessa tulisi huomioida?
”Perenna on perennial eli monivuotinen
kasvi, jonka maanpäälliset osat kuolevat vuosittain”, Nurminen kertoo. Yksi- tai kaksivuotisetkaan kasvit eivät siis ole perennoja.
”Perennat sopivat Portsaan, mutta niitä on
tuhansittain”, Nurminen sanoo. Aivan kaikki
perennat eivät siis tue portsalaista kulttuurimaisemaa.
”Kannattaa suosia vanhoja kantoja. Niitä
ovat esimerkiksi malvat, iirikset, Saksankurjenmiekat ja vaikkapa kultapallo.”
”Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota
istutuspaikan valoon, varjoon, kosteuteen,
kuivuuteen ja paahteisuuteen, ja tehdä lajikevalinta paikan mukaan”, Nurminen neuvoo.
”Tarkat hoito-ohjeet kannattaa tarkistaa esimerkiksi netistä.”
”Juurakoita voi jakaa keväällä, kun perennat ovat lähdössä kasvuun. Lapiolla voi lohkaista palasen tai koko paakun voi ottaa ylös ja
siitä varovaisesti jakaa kasvia eteenpäin.”
Jakamisen ajankohdan nyrkkisääntöntä
Nurminen pitää sitä, että keväällä kukkivat
lajikkeet jaetaan syksyllä ja syksyllä kukkivat
lajikkeet jaetaan keväällä.
Tietyt perinnekasvilajit myös pitävät siirtelystä, kun taas toiset eivät. ”Leimut tykkäävät jakamisesta, samoin kuunliljat. Esimerkiksi pionit tai kievarinyrtti eivät sitä vastoin pidä
siirtelystä. Kievarinyrttiä on hyvin vaikea edes
jakaa sen vahvan juuren vuoksi”, Nurminen
sanoo.
Myös perennoita usein leikataan syksyisin.
”Kasvit voi syksyllä leikata alas tai maata pit-

kin, mutta onttovarsiisiin perennoihin pääsevä
sadevesi mädännyttää juurikon.” Onttovarsiset
kasvit onkin syytä ennemmin taittaa kuin leikata.
Nurminen muistuttaa myös, että leikkuut
tehdään yleensä enemmän siisteyttä kuin kasvin hyvinvointia ajatellen.

Kasvit kestävät paljon ja
tyytyvät vähään
Perennoita ja muita kasveja siirrellessä olisi
hyvä tietää, kuinka korkeaksi kasvi kasvaa ja
millaisia olosuhteita se suosii. Siirretyt kasvit
vaativat siirron jälkeen runsaasti vettä, koska
niillä ei ole paljon juuria ja ne ovat muutenkin
kärsineet jakamisesta ja siirtämisestä.
Myös kasvin leviämisestä olisi hyvä tietää
jotakin, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin.
Syreenien ja perennojen ohella monesta
portsalaispihasta löytyy ruusupensas. Niidenkin osalta Nurminen suosii perinnekasveja.
”Vanhat suomalaiset pensasruusut sopivat
Portsaan. Esimerkkeinä voisi mainita vaikka
juhannusruusut, suviruusut, papulanruusut ja
apteekkarinruusu.” Ryhmä- ja köynnösruusut
Nurminen istuttaisi jonnekin aivan muualle.
Myös ruusut vaativat muotoilua, typistelyä
ja leikkaamista. ”Vanhoja versoja voi poistella
juurta myöten”, Nurminen neuvoo. ”Vanhat ja
huonot oksat kannattaa karsia pois aina keväisin.”
Muuten kasvit tuntuvat olevan hoidon
suhteen vaatimattomia, kunhan multaa ja vettä riittää. ”Monet perinteiset kasvit pärjäävät
vähällä, jos maaperä on hyvää.” Myös riittävän
isosta kuopasta on istutusvaiheessa huolehdittava.

Portsassa perinnekasvit
kohtaavat asukkaiden omat
mieltymykset
Tapani Nurminen on itse innokas puutarhanhoitaja. Sitä tosin hoidetaan Laitilasta ostetun
torpan pihamaalla, joten oma portsalaispiha
jää vähemmälle huomiolle.
Portsalaisille naapurustoille Nurminen

suosittelee perinteiden ohella omien mieltymysten noudattamista kasvien valinnassa.
”Kesäkukat ovat hyviä, koska ne kukkivat
koko kesän. Pensaat ja perennat luovat koko
pihapiirin tunnelmaa.”
”Liian vähän kiinnitetään huomiota siihen,
miten iso osa aluetta puutkin ovat,” Nurminen
sanoo. ”Jos jokirannasta kaadetaan vanhat lehmukset ja jalavat, sitä ei korvaa mikään.”
Nurminen tietää, mistä puhuu. Kotipaikkakunnalla Nuutajärven lasitehtaalla päädyttiin aikoinaan persoonattomaan hakkuuaukioon.
Ja puista puheenollen: ”Esimerkiksi jalavantauti tekee tuloaan Suomeenkin. Jos
joltakin portsalaispihalta nyt joudutaan poistamaan jalava, ei uutta ehkä kannata istuttaa
tilalle.”
Muuten kuiva maaperä pitää kasvit pääsääntöisesti terveinä. ”Kotiloita on jonkin
verran. Jos vie omasta pihasta kasveja mökille,
kannattaa varoa, ettei vie kotiloita mukanaan”,
on ainoa varoitus, jonka Nurminen jalavantaudin lisäksi antaa.
Lahojen pihapuiden hoidon Nurminen kehottaa aina jättämään ammattilaiselle.

Ennen Turku, nyt Portsa edellä?
Portsalaispihojen alkuperäisistä perinnekasveista on olemassa jonkin verran tutkimustietoa. Yhtenä esimerkkinä on Turun
maakuntamuseon vuonna 1986 julkaisema
Tuulikki Nurmisen (ei sukua Tapanille) tutkimus Turun Ratapihankadun kasvillisuus:
Ratapihankadun, Käsityöläiskadun, Puutarhakadun ja Sairashuoneenkadun rajaamien kortteleiden kasvillisuusinventointi.

”Portsassa on paljon vanhoja kantoja, kuten luumua ja kirsikkaa. Ja miten vanhoja
mahtavatkaan olla esimerkiksi Kakolanmäen
vanhat marja- ja hedelmätarhat?” Nurminen
pohtii. ”Nähtäväksi jää, joutuvatko ne antamaan tilaa tulevalle rakentamiselle.”
Satamakaupunkina Turku on historiallisesti ollut Suomessa puutarhakasvien ja muiden istutusten edelläkävijä. Uusia vaikutteita
on tuotu ahkerasti muualta.
Sittemmin kärkipaikasta on hieman jääty jälkeen. Esimerkiksi suosiotaan jatkuvasti
lisäävät kaupunkimehiläiset tulivat Turkuun
vasta muutamaa muuta kaupunkia, kuten Helsinkiä, myöhemmin.
Tapani Nurminen palauttaa omalta osaltaan kärkipaikkaa takaisin. Hän istutti äskettäin omaan pihaansa päärynäpuun.
”Vanha Lück-päärynälajike on joskus löydetty turkulaiselta pihalta ja otettu uudelleen
lisäykseen”, Nurminen perustelee valintaansa.
Kohta meillä on siis mahdollisuus löytää
se jälleen kerran uudelleen. Ainakin yhdeltä
Portsan pihalta.
Omaa kaupunkimehiläiskantaansa Laitilassa hoitava ja hunajaa omiin tarpeisiinsa
keräävä Nurminen väläyttää toimintaa joidenkin taloyhtiöiden uutena ansaintalogiikkana.
Yhden pesän hunajatuotto on 40 kiloa. Ammatilaiset saavat pesästä irti parisataakin kiloa
hunajaa.
Jos Suomen puutarha-asioiden edelläkävijä
ennen oli Turku, voisiko se joskus lähitulevaisuudessa olla Portsa? Ei trendien, vaan perinnekasvien ja pitkäjänteisen puutarhanhoidon
kautta.
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Vihreä

Tahdomme
palvella sinua!

Portsa

Lukijoiden suureksi pettymykseksi tämä tarina ei liity millään
tavalla puoluepolitiikkaan, vaan tarkoituksena olisi kertoa
Turun ja Portsan alueen puihin liittyvistä asioista.
Teksti: Hanna-Mari Parviainen

Kaavoituksessa puut on huomioitu jo vuonna
1828 Carl Ludvig Engelin laatimassa asemakaavassa, joka laadittiin heti Turun palon jälkeen. Tässä kaavassa kiinnitettiin ensimmäistä kertaa huomiota paloturvallisuuteen.
Korttelit on jaettu niin sanotuilla palokujanteilla eli lehtipuin istutettavilla määrätyillä
alueilla. Vuoden 1828 Turun rakennusjärjestys
mainitsee sallituiksi palokujannepuiksi tammen, pyökin, saarnen, vaahteran, lehmuksen,
poppelin, jalavan, koivun ja hevoskastanjan.
Portsan ilmakuvasta tämä kaavoitus on edelleen nähtävissä. Maisema ylhäältä katsottuna
on vihreä ja jäljellä olevat puut muodostavat
selkeitä linjoja.
Turun nykyisessä viheralueohjelmassa
Portsa on merkitty luokkaan A3, käyttö- ja
suojaviheralue. Kaupungin karttapaikasta löytyvästä maastokartasta löytyy erikseen piirrettynä jokainen tonteilla ollut puu.
Turussa on viime vuosina muutenkin ollut
paljon puihin ja puistoihin litttyviä tapahtumia. Vuonna 2011 Turku valittiin Euroopan
puupääkaupungiksi ja Turkuseura keräsi asukkaiden puihin liittyviä muistoja kulttuuripääkaupunkivuonna.
Vuodesta 2007 lähtien Turussa on vietetty
syyskuussa puun päivää, jolloin yleensä istutetaan jokin juhlapuu. Viime vuonna juhlapuu
oli tammi, joka on samalla Varsinais-Suomen
nimikkopuu.
Tämän vuoden teema on kansallinen kaupunkipuisto, jonka statuksen Turku sai 2013.
Kaupunkipuisto kulkee Kuralasta Airistolle.
Portsaan kaupunkipuisto yhdistyy Puistokadun, Mikaelinkirkon sekä Mannerheiminpuiston kautta.
6
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Maltillista päätöksentekoa
Pihapuiden kuntoa kannattaa seurata säännöllisesti. Erilaiset kolhut, maaperän myrkyt,
tiivistyminen, lahottajat ja saasteet rasittavat
kaupunkipuita. Jos tilanne on päässyt niin
huonoksi, että puun kaatoa joudutaan harkitsemaan, täytyy muistaa, että merkittävän
puun kaataminen kaupunkialueella tarvitsee
aina luvan.
Lupaehtoihin edellytetään usein kaadettavan puun korvaamista uudella. Jatkuvilla istutuksilla turvataan, että Portsa säilyisi vihreänä
tulevaisuudessakin.

Hoitoleikkauksilla voidaan, jos ei muuta,
niin ehkäistä pahimpia naapuririitoja taloyhtiöiden välillä, kun naapurin katolle kurottuvat oksat saadaan poistettua. Puiden leikkaaminen ei vaadi lupaa, mutta työ on syytä jättää
ammattilaiselle, sillä väärin leikatun puun ulkonäkö kärsii ja elinikä lyhenee.
Viime vuonna Turun kaupunginosille on
etsitty kuumeisesti omaa nimikkokasvia. Tuloksia ei ole vielä julkistettu, mutta Portsan
ehdotus oli puu, vaahtera. Se sai eniten ääniä
katumarkkinoilla vuonna 2013 pidetyssä äänestyksessä.

Terveisin kauppias
Tuomo Hussi

PORTSA
Portsa ry on lahjoittanyt sata vuotta täyttäneille
taloyhtiöille Suomenpihlajan istutettavaksi pihalle.

Vaahtera on ehdolla Portsan nimikkokasviksi.

Puutarhakatu 36, 20100 Turku
Puh. 02-2306368

ma-la 7-22
su 10-22
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kokona
mukaan pihasuunnittelu on paperilla esitetty kokonaisuus pihan toiminnoista ja
dä
sekä kasvillisuudesta. Suunnitelman voi tehdä uudispihan rakentamiseen tai
uu
suus
pihan uudistamiseen. Pihan toteutuskelpoisuus muodostuu taloudellisista,
tarjoaa
ja kulttuurisista tekijöistä. Hyvä suunnitelma tarjoaa uutta ja kunnioittaa alueen
hdollis
a historiaa. Hyvin suunniteltu piha luo mahdollisuuden yhdessäoloon sekä
iä
en oleskeluun. Se tarjoaa virikkeitä ja esteettisiä elämyksiä kaikille asukkaille eri elä
tön.
sä sekä toimivan ja turvallisen toimintaympäristön.

Toimiva ja käytännöllinen
PIHA ON KIINTEISTÖN YLPEYS

Riskillä risteykseen –
pikkuportsalaiset koulutiellä

Paljon on aikaa siitä, kun kavionkopse kaikui Portsan mukulakivikaduilla. Liikennettä oli
vähän, ja sekin verkkaista. Portsan
pojat saattoivat juosta koulutiensä riehakkaasti koulukiron
katu 32:n pihan suunnittelun lähtökohtana on historiallisesti ja kulttuurisesti
hi
joja retuuttaen, eivätkä kaupungin kadut olleet niinkään uhka kuin mahdollisuus.
ukkaita
öönsä sopiva toimiva piha, joka houkuttelee asukkaitaan ulkoilmaan. Toiveena on
Teksti ja kuvat: Christina Nummi
llinen, helppohoitoinen kokonaisuus, jota on
on kaunis katsella. Oikealla
Piirros: Hertta Tuominen, 6 vuotta
ihtyisi
lulla ja ylläpidolla pihat saadaan vehreiksi, viihtyisiksi ja turvallisiksi. Silloin ne
Kaupunki ympärillä on muuttunut sadassa
risteystä ylittäessä oltava erityisen valppaana,
Pitkä matka unelmien
vuodessa huimasti. Tämän päivän koululaiset
sillä autoja tulee risteysalueelle kolmesta eri
uunnit
at kiinteistön ja koko alueen arvoa. Pihasuunnittelu ei ole vain viihtyisän
koulutielle
joutuvat koulutiellään kohtaamaan ja ratkaisuunnasta.
hmist
ön luomista, vaan sillä on myös merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. Pihaan ja
semaan aivan erilaisia ongelmia kuin ikätoNykyisen liikenteen lisäksi pienten kouLiikennevaloja ei Puutarhakadun ja Ratavahverinsa aikanaan. Huomaavatko autoilijat, jos
lulaisten vanhempia askarruttaa myös alueen
dinrinteen risteykseen Norava lupaa, ja suojasti
äristöön kannattaa satsata – se parantaa tutkitusti elämän laatua, Puisto kertoo.
elä
astun nyt suojatielle? Ehdinkö mennä ennen
tuleva liikenne. Puutarhakadun ja HansakaKevään ensimmäisten merkkien myötä
ihmiset heräävät miettimään oman pihansa
tai parvekkeensa ilmettä. Myös taloyhtiöissä
kiinnitetään yhä enemmän huomiota pihan
viihtyisyyteen ja toiminnallisuuteen. Taloyhtiöiden pihat ovat alueita, joiden läpi kuljetaan
useita kertoja päivässä ja joilla vietetään aikaa
päivittäin. Pihojen toimivuudella, viihtyisyydellä ja turvallisuudella on suuri merkitys. Yhä
useampi käyttää pihansa suunnitteluun ja toteutukseen ammattimaista pihasuunnittelijaa
ja –rakentajaa. Port Arthurissa sijaitseva, Puutarhakatu 32, taloyhtiö päätti panostaa oman
yhtiönsä pihaan. Avuksi tähän projektiin lähti
Turun Piharakennus Oy:ltä Johanna Puisto.

Turun Piharakennus Oy
Kolmikesäläntie 7
21420 Lieto

Puiston mukaan pihasuunnittelu on paperilla esitetty kokonaisuus pihan toiminnoista ja
käytöstä sekä kasvillisuudesta. Suunnitelman
voi tehdä uudispihan rakentamiseen tai vanhan pihan uudistamiseen. Pihan toteutuskelpoisuus muodostuu taloudellisista, teknisistä
ja kulttuurisista tekijöistä. Hyvä suunnitelma
tarjoaa uutta ja kunnioittaa alueen paikallista
historiaa. Hyvin suunniteltu piha luo mahdollisuuden yhdessäoloon sekä yksityiseen oleskeluun. Se tarjoaa virikkeitä ja esteettisiä elämyksiä kaikille asukkaille eri ikäryhmissä sekä
toimivan ja turvallisen toimintaympäristön.

Puh. 040 964 7780
www.turunpiharakennus.fi

Puutarhakatu 32:n pihan suunnittelun
lähtökohtana on historiallisesti ja kulttuurisesti ympäristöönsä sopiva toimiva piha, joka
houkuttelee asukkaitaan ulkoilmaan. Toiveena on käytännöllinen, helppohoitoinen
kokonaisuus, jota on kaunis katsella. Oikealla suunnittelulla ja ylläpidolla pihat saadaan
vehreiksi, viihtyisiksi ja turvallisiksi. Silloin
ne parantavat kiinteistön ja koko alueen arvoa.
Pihasuunnittelu ei ole vain viihtyisän ympäristön luomista, vaan sillä on myös merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. Pihaan ja ulkoympäristöön kannattaa satsata – se parantaa tutkitusti
elämän laatua, Puisto kertoo.

seuraavaa autoa?

Vaikka tomera ekaluokkalainen ei itse koekaan
koulutiellään olevan varsinaisia vaaranpaikkoja, on Puutarhakadun ja Ratavahdinrinteen

dun kulmaan on rakenteilla monikerroksinen
asuintalo, joka valmistuttuaan vilkastuttaa
alueen liikennettä entisestään. Miten pienimmät tienkäyttäjät on otettu huomioon alueen
liikennejärjestelyissä?
Kaupungin ympäristötoimialan liikennesuunnittelussa on pohdittu samaa asiaa ja
suunnitelmia alueen parantamiseksi on tehty.
”Nykyinen Hansakujan liittymäalue rakennetaan kapeammaksi ja turvallisemmaksi”, kertoo liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava, ja jatkaa: ”Katualue rajataan reunakivillä
ja Hansapolun kohdalle tulee yliajettava reunakivi. Tällä tavoin kapea vaikutelma välittyy
autoilijoille ja ajonopeudet pysyvät alhaisina.”
Myös risteysaluetta muutetaan jalankulkijalle turvallisemmaksi. ”Puutarhakadun ylittävän suojatien paikkaa muutetaan noin 10 metriä Ratavahdinrinnettä kohti”, kertoo Norava.
”Syy, miksi näin tehdään, on Hansakujan
yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, joka sijoittuu Hansapolun sataman puolelle. Näin väylä
saadaan yhtenäiseksi. Samalla suojatie tulee
lähemmäksi Ratavahdinrinnettä ja näin ollen
kuljettajan pitäisi havaita ylityspaikka aiemmin alhaisemmalla nopeudella.”
Norava muistuttaa, että tehtyjen suunnitelmien onnistuminen näkyy kuitenkin käytännössä vasta sitten, kun rakennukset ovat
valmiit: ”Sen jälkeen voimme arvioida, mitä
vaikutuksia tehdyillä toimenpiteillä on alueen
liikenteen sujuvuuteen.”

Unelmien koulutie näyttää tältä.

Liikennevalot tähän, kiitos!

Koulutien voi taittaa vaikka
potkulaudalla
Puistorinteen Vilmalla on kokemusta koulutien kulkemisesta nyt jo melkein lukuvuoden
verran. Ekaluokkalainen opetteli syksyllä reittiä äidin ja isän opastuksella, nykyisin matka
taittuu yksin tai kaverin seurassa.
Kaverin kanssa kulkiessa tulee rohkeampi
olo, ja silloin Vilma uskaltaa ylittää Puutarhakadun ja Ratavahdinrinteen vilkkaan, liikennevalottoman risteyksen. Yksin kulkiessaan
hän ylittää tien mieluiten mäen alla sijaitsevista liikennevaloista.
Vilma arvioi osaavansa liikennesäännöt
aika hyvin, muttei tunne kaikkia liikennemerkkejä. Ja mitäpä niitä kaikkia vielä edes
osaamaan, sillä ”ihan kaikkia liikennemerkkejä ei edes ole mun koulutien varrella.”
Vilma vinkkaa, ettei koulutien kulkemisen
tarvitse välttämättä olla hidasta ja tylsää - koulumatkan kun voi taittaa myös potkulaudalla.

Vaaranpaikat kaupungin
liikennesuunnittelussa
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tietä käyttävien varoitusvalotkin saattavat olla
ongelmallisia.
”Tutkan asennukset eivät aina ole toimineet toivotusti. Tutka on saattanut vilkkua
kaikkien ohikulkijoiden ohittaessa tutkan
– ei ainoastaan kadunylittäjien kohdalla. Valon turha vilkkuminen taas hämmentää autoilijoita, ja jos uusia säätöjä ei tehdä, saattaa
koko varoitusvalon tarkoitus unohtua. Tarkoin
harkituissa paikoissa tämä kuitenkin toimii”,
kertoo Norava.
Koulutielle aikoville, tai sitä jo - potkulaudalla tai ilman - kulkeville, onkin luvassa
nykyistä turvallisempi reitti kukkulan laelle
pulpettien ääreen. Mutta jos Puistorinteen
Vilmalta kysytään, olisi unelmien koulutien
varrella jotain aivan muuta kuin risteysalueita
ja varoitusvaloja.
”Mun mielestä olisi kivaa, jos koko koulutie olisi trampoliinia ja kaikilla olisi pomppukengät. Ja sitten pitäisi olla jäätelökioski, josta
saisi ilmaisia jäätelöitä.”
”Ja munkkipuita, joiden juurella olisi koroke, että ylettyis niihin”, säestää vieressä Vilman ystävä Hertta, ensi syksyn ekaluokkalainen.
Mitähän kaupunkisuunnittelun ammattilaiset
sanovat tähän?

Puistorinteen Vilman koulumatkan vaarallisin risteys?
Portsan Sanomat 2014/1
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Portsassa toimii oma
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
paikallisyhdistys
Portsassa on toiminut MLL:n paikallisyhdistys jo vuodesta 1992. Yhdistyksen tarkoituksena
on tarjota iloa, tekemistä ja vertaistukea portsalaisille lapsiperheille. Alkuaikoina yhdistyksellä
oli Arvinkadulla omat tilat, joista jouduttiin luopumaan kaupungin keksittyä niille muunlaista käyttötarkoitusta. Tällä hetkellä yhdistys pitää kokouksiaan Portsan OloHuoneessa ja
järjestää toimintaa mm. Annanpuistossa.
Elina Myllymäki
MLL Portsan yhdistys ry:n puheenjohtaja

Yhdistys on järjestänyt monenlaisia kerhoja,
retkiä ja tapahtumia. On askarreltu, hemmoteltu vanhempia, käyty teatterissa, pidetty
iltapäiväkerhoa Topeliuksen koululla. Kesäkuun alussa on perinteisesti järjestetty Annanpuiston kesäjuhla, joka kokoaa ainakin puoli
Portsaa paikalle. Paloauto ja hevoset ovat olleet juhlassa lasten kestosuosikkeja, aikuiset
ovat nauttineet etenkin musiikista, eläväisistä
juontajista ja arpajaisista.

Tule lapsitreffeille
Annanpuistoon!
Tällä hetkellä MLL Portsan yhdistys järjestää
joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina lapsi-

perheiden avoimet puistotreffit, joissa on ollut
kävijöitä ilahduttavan paljon. Lasten ikä on
vaihdellut nollasta viiteen vuoteen.
Ohjaajina Annanpuistossa vuorottelevat
Elina Myllymäki (sosionomi, perheohjaaja),
Jaana Heinonen (lastentarhanopettaja) ja Julia Kanervo (kätilö), jotka tarjoavat puistossa
aamukahvit, juttuseuraa ja pientä ohjelmaa
lapsille. Muina tiistaiaamuina perheet kokoontuvat samassa paikassa vapaamuotoisesti.
Helmikuussa Portsan MLL oli mukana
perheitä luontoon lähentävässä Erätulet 2014
-tapahtumassa Ruissalossa. Maaliskuussa pidettiin keväinen lastentarvikkeiden kirppistapahtuma Topeliuksen koululla.

Lastentapahtumien ja harrastetilaisuuksien ohjaajille sekä
muille vapaaehtoisille riittää
kysyntää
Toimintaa pyöritetään täysin vapaaehtoisvoimin ja lisää aktiivisia ihmisiä kaivataan mukaan toimintaan. Ota rohkeasti yhteyttä, jos
olet kiinnostunut toimimaan esim. muskariohjaajana, Tanssitan vauvaa -ryhmän ohjaajana, talkoolaisena tapahtumissa (kesäjuhla,
kirppis, Erätulet…) tai kylävaarina/-mummina. Muitakin rooleja ja toimenkuvia löytyy, eli
ehdottaa voi vapaasti itsekin.
Kaikenlaisia ideoita toiminnan suhteen
otetaan myös ilomielin vastaan, jotta portsalaiset perheet saadaan voimaan hyvin ja viihtymään. Toiminnan mahdollistavat ennen kaikkea noin 80 korvaamatonta jäsentä. Jos haluat
tukea toimintaa, liity jäseneksi ja ilmoita paikallisyhdistykseksesi MLL Portsa! Monipuolisista jäseneduista voi lukea osoitteesta mll.fi/
jasenyys/jasenedut.
Yhdistys tekee mielellään yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Arpajaisiin ovat
lahjoittaneet palkintoja mm. paikalliset kampaamot ja pizzeria, joulujuhlaan K-kauppias
kokosi joulupussit. Ihana yllätys on ollut myös
ilmainen perhejoogatunti ja pukuvuokraamolta saadut naamiaisasut.
Kaikenlainen tuki on enemmän kuin tervetullutta pienellä budjetilla toimivalle yhdistykselle. Erityisesti MLL Portsan yhdistys
on vailla tilaa, jota voisi silloin tällöin lainata
esim. muskarin tai kerhon pitämiseen.
MLL Portsan yhdistyksen toimintaa voi
seurata Facebookissa osoitteessa facebook.
com/mllportsa ja nettisivuilla mll.fi/paikallisyhdistykset/portsa. Yhteyden yhdistykseen saa
sähköpostitse: elina.myllymaki@pp.inet.fi tai
tulemalla juttusille tapahtumissa.

Millainen
naapurusto
PORTSA ON?
VASTAA
TUTKIMUSKYSELYYN!

VERHOOMO
HAKAKOSKI
-VUODESTA 1991Sanna Hakakoski
Verhoilun entistäjä
Rauhankatu 23-25
20100 Turku
Puh: 02 2309 602
verhoomo.hakakoski@
turunverhoilijamestarit.fi
www.verhoomohakakoski.fi

Turun yliopisto toteuttaa asukaskyselyn, jonka tavoitteena on
selvittää turkulaisten naapurustojen erityispiirteitä ja omaleimaisuutta. Tutkimus kuuluu Turun kaupunkitutkimusohjelmaan.
Yhteistyössä ovat mukana Turkuseura sekä Turun kaupunginosayhdistykset, kuten Portsa ry.
Naapuruussuhteet ovat tärkeä osa asumisviihtyisyyttä. Hyvään
naapurustoon halutaan sijoittaa ja sitoutua. Sellaisessa myös
halutaan asua pitkään.
Millainen naapurusto Portsa on sinun mielestäsi? Vastaa kyselyyn osoitteessa www.portsa.fi tai www.turkuseura.fi. Nettisivuilta löydät toukokuusta alkaen linkin kyselylomakkeeseen.
Kyselyyn vastataan nimettömästi eikä tuloksista voi tunnistaa
yksittäistä vastaajaa. Vastauksia kerätään koko kesän ajan.

Lisätietoja tutkimuksesta:
VTT Risto Haverinen.
Sosiaalitieteiden laitos, Sosiologia, 20014 Turun
yliopisto.
Sähköposti: risto.haverinen@utu.fi

Paperitaittelu vaatii taitoa ja keskittymistä.
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SJNSuunnittelu
Oy:n toimistolla

Kosken leipomo tuntee
hyvän leipomon reseptin
Jos Portsasta vielä löytyy joku, joka ei ole juonut munkkikahveja tai ostanut juureen
leivottua ruisrevittyä osoitteesta Puutarhakatu 23, on korkea aika muuttaa tilanne.
Vaikkapa tuoreeltaan taas sesonkiin tulleilla mansikkaviinereillä.
Johanna Matero

Kosken Leipomo Oy:n pienessä leipomokahvilassa ei välttämättä heti uskoisi, että asiakkaita riittää joka päivälle nelisensataa. Tähän
kun laskee päälle puoli vuotta sitten avatun
Itäinen Pitkäkatu 41:n 250-300 päivittäistä
asiakasta sekä ison määrän yritys- ja juhlatilauksia, on helppo uskoa, että yrityksen kuudella
leipurilla on peukaloiden lisäksi muutkin sormet jauhoissa. Aamuvarhaisesta alkaen.
Ensimmäiseksi paikalle saapuu leipomoyrittäjä Rauno Ruoho. Työpäivä alkaa kello
kolme aamulla (siis yöllä!) ruistaikinan teosta.
Ruisjauhosta ja taikinajuuresta syntyvät leipomon suosituimmat leivät, reikäleipä ja ruisrevitty.
”Muuten asiakkaat valitsevat ennemmin
makeaa kuin suolaista,” Rauno Ruoho kertoo.
Asiakaskunnan makeannälkään leivotaankin päivittäin 750-800 munkkia.

Leipomoperinteitä
kohta 100 vuotta
Kosken leipomolla on pitkät perinteet. Se perustettiin vuonna 1918. Rauno Ruoho ryhtyi
Kosken Leipomo Oy:n yrittäjäksi vuonna
2001 yhdessä vaimonsa Taru Ruohon kanssa.
Pariskunta jatkaa Tarun vanhempien työtä.
Tarun äiti Kirsti Lamminen on yksi leipomon leipureista. Hän aloitti jo vuonna 1969
jatkaessaan miehensä Jarkon kanssa paikalliseksi perheyritykseksi muodostunutta leipomoa. ”Erityisesti alussa oli iso hyöty anopin
tietämyksestä”, Rauno kiittelee.
Liikkeen sijainti on pysynyt samana, mutta kiinteistössä on ymmärrettävästi tapahtunut
vuosien saatossa melkoisesti muutoksia.
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”Leipomon tuotteet paistettiin kypsäksi
alun perin puu-uunissa,” Rauno kertoo. ”Ja
Taru vanhempineen on vielä asunut leipomon
yläkerrassa.”
Nyt leipomon yläkerta ei enää ole asuinkäytössä, vaan toimii toimistotilana. Myös leipomopuolella on tapahtunut muutoksia.
Kahvilanpito puolestaan aloitettiin vuonna 2006 osana jatkuvaa konseptin ja tuotteiden
kehitystyötä. ”Yritysten tilaamat täytetyt sämpylät tuovat isoimman tulon”, Rauno paljastaa.
Niissä asiakkaiden suosikki on ruisrevittyyn
tehty kinkku-juusto-ruisleipä.
Leipomon ruisleivän juuri on yhtä vanha
kuin leipomo itsekin. ”Niin kauan on tuota
käytetty kun meillä on tietoa”, Rauno sanoo.
Ruisleivän resepti ei ole ajan myötä muuttunut miksikään. Juureen leivottu leipä onkin
tuote, jollaista alueen suurilla leipomoilla ei
ole.
Vanha ja nostalginen rakennus aiheuttaa ammattitaitoiselle henkilökunnalle omat
haasteensa. ”Tilat ovat pienet ja sokkeloiset,”
Rauno sanoo. Nostatukseen käytetty vaihtolämpokaappi ja kylmähuoneet ovat vakiolämpöisiä, mutta vetoiset rakenteet sopivat taikinalle yhtä huonosti kuin reumapotilaalle.
”Äärirajoilla ollaan”, Rauno kommentoi,
mutta vakuuttaa, ettei myymälä muuta muualle, vaikka leipomopuoli siirrettäisiinkin isompiin ja nykyaikaisempiin tiloihin.

Mutu-tuntumalla hän arvioi, että ainakin
puolet asiakkaistakin tulee muualta. Vaikka parkkipaikkoja ei olekaan, työmatkalaiset
poikkeavat liikkeessä mielellään.
Portsalaisille Portsan Leipomo Oy on näkyvä, tuttu ja tärkeä osa kaupunginosayhdistyksen toimintaa. Arpajaisvoitoiksi Puutarhakadun markkinoille vuotuisesti lahjoitetut
lahjakortit ovat yksi osoitus paikallisen asiakaskunnan arvostuksesta.
”Mielellään olemme mukana alueen tapahtumissa ja tuemme niitä”, Rauno sanoo.
Asiakkaan näkökulmasta leipomon vahvuuksia ovat tuotteiden tuoreus ja käsillä teke-

Tuote kunnossa,
kaikki kunnossa
Tietoliikenneinsinööritaustainen Rauno Ruoho ei itse ole portsalainen, kuten Taru-vaimo.

Rauno Ruoho lähikuvassa.

Portsan laidalla sijaitsevassa kerrostalokaksiossa puhelin soi tiuhaan ja
tietokone piippaa saapuneen sähköpostiviestin merkiksi. Juuri 28 vuotta
täyttänyt rakennustekniikan diplomi-insinööri Sakari Nurmi pyörittää
rakennesuunnitteluun erikoistunutta yritystään SJN-Suunnittelu Oy:tä
kotitoimistostaan käsin.
Sanna Sinitie ja Kosken leipomon muut leipurit
leipovat päivittäin lähes 800 munkkia.

Iltapäivällä taas uutta munkkitaikinaa työstävät
Maria Pihajoki (vas.), Mirja Jaakkola, Kirsti Lamminen ja Sanna Sinitie.

Nurmi on syntyperäinen turkulainen, mutta
asui Tampereella 8 vuotta opiskelujen takia.
Valmistumisen jälkeen vuonna 2012 Nurmi
perusti oman yrityksen. Vaikka suurin osa asiakkaista on edelleen Tampereella, mahdollisti
työn joustavuus muuton takaisin kotiseudulle
Turkuun. SJN-Suunnittelu Oy:n asiakaskunta
koostuu sekä yrityksistä että yksityishenkilöistä. Pääosa Nurmen ajasta menee suurien
kerrostalojen betonielementtisuunnittelussa,
mutta työhön mahtuu myös muuta suunnittelua pieniin saneerauskohteisiin ja mökkiprojekteihin asti. Suunnittelun ohella Nurmi
tekee tutkijan työtä rakennusfysiikan alalla
Tampereen teknilliselle yliopistolle sekä hoitaa
vastaavan työnjohtajan tehtäviä pienissä rakennusprojekteissa.
Oman yrityksen perustaminen oli Nurmelle selvää jo opiskeluaikana, jolloin hän
työskenteli tamperelaisessa insinööritoimis-

tossa. Yrittämisen vapaus ja vastuu kiinnostivat ja aikaisemman työpaikan avulla luodut
suhteet mahdollistivat oman yrityksen perustamisen. Tällä hetkellä Nurmen työtilanne on hyvä ja pahimmista vuodenvaihteen
työkiireistä on selvitty. Työn vastapainoksi
Nurmen vapaa-aika kuluu erilaisten urheiluharrastusten parissa. Jääkiekkoa hän on
pelannut pienestä pojasta saakka ja kesäisin
erityisesti rullakiekko ja tennis ovat mieluisia harrastuksia. Myös perheeseen juuri tullut koiranpentu on mukavaa vaihtelua tietokoneen ääressä istumiselle.
Tällä hetkellä yrityksessä on Nurmen
lisäksi kaksi osa-aikaista työntekijää, jotka
tekevät betonielementtisuunnittelua. Tulevaisuuden tavoitteena on yrityksen koon
kasvattaminen ja suunnittelutoiminnan monipuolistaminen.

misen perinne. Esimerkiksi marjojen ja hedelmien sesongit näkyvät aina tuotevalikoimassa.
Tuoreet marjat, kuten mustikat ja vadelmat,
haetaan päivittäin silloin, kun ne ovat parhaimmillaan.
Sesonkituotteet kuuluvatkin leipomon
kestosuosikkeihin. ”Runebergintortut ja laskiaispullat ovat kysytyimmät myyntituotteet
heti, kun ne tulevat markkinoille. Kohta koittaa mansikkaviinereiden aika.”
Rauno Ruohon oma suosikkikin löytyy
kausituotteista, koska niitä saa vain silloin tällöin.
Hyvän leipomon resepti on Raunon mielestä yksinkertainen: ”Tärkein asia ovat tuotteet. Jos ne eivät ole kunnossa, ei varmasti
käy asiakkaitakaan. Pidemmän päälle hinta
tai jotkin muut asiat eivät sittenkään ole niin
tärkeitä.”
Yrityksellä, jolla on paikallisia leipomoperinteitä takana jo lähes vuosisata, tuote aivan
varmasti on kunnossa.
Portsan Sanomat 2014/1
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...Mutta minne
katosivat mukulat?
Christina Nummi

Portsan mukulakivialueella tehtiin syksyllä 2013
mittavia putkitöitä. Katu avattiin paitsi Rauhankadulla, myös Rauhankatua ylittävillä poikkikaduilla.
Kaivurit lähtivät, mutta kaunis mukulakivikatu
on yhä vailla mukuloitaan. Maija Norava kaupunkisuunnittelun yksiköstä, koska katu saa kivensä takaisin?
”Putkityöt on saatu viime vuonna kuntoon, mutta talvi on estänyt kiveämiset. Vapun jälkeen, kun
tiedetään, ettei routaa enää ole, lähtevät kaupungin
kivimiehet liikkeelle. Tilanne on siis tiedossa, mutta
työt jatkuvat vasta toukokuussa. Routa kun saattaa
aiheuttaa sen, että kivet lähtevät liikkeelle ja työ on
silloin ollut turhaa. Joten kevään ja kesän aikana mukulat palautuvat paikoilleen.”

Laatu · Luotettavuus · Palvelu
Tähtitorninkadun
päiväkoti

www.tsrakennustekniikka.fi

Kiitos vastauksestasi, Maija, ja tervetuloa kotiin mukulat!
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Kuin itselle tehty!
Me rakennamme ja korjaamme
työksemme, kuin itselle tekisimme.
Kysy tarjousta:
Katja Luntamo puh. 044 907 2048,
toimisto@tsrakennustekniikka.fi

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy
PL 42 (Ruissalontie 23), 20101 Turku
www.tsrakennustekniikka.fi
Portsan Sanomat 2014/1
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Oliina valmistaa paljon uniikkeja vaatteita
ja asusteita kierrätetyistä materiaaleista.

Pienten tekijöiden asialla suomalaista designia ja
käsityötä netissä

Kiks klassiks:
AstuButiikkiin.
fi-sivustolta löytyy
mm. kierrätysmateriaaleija hyödyntävä
KIKS, joka valmistaa
vaatteita, asusteita
ja koruja.

”Joulun 2012 alla etsin netistä yksilöllisiä, suomalaisia, reilulla tavalla valmistettuja koristeita ja lahjoja. Tuntui vaikealle. Pikkuisia nettiputiikkeja netti pullollaan, mutta miten
löytää itselle mieluisimmat kaupat tai vertailla tuotteita.”
Portsassa asuva Mari Moilanen päätti ratkaista ongelman ja perusti syksyllä 2013 uuden
palvelun; AstuButiikkiin.fi-sivuston. Sivustolta asiakkaat voivat löytää helposti Suomessa
reilulla menetelmillä valmistettuja, yksilöllisiä
käsityö- ja designtuotteita.
”Olemassa olevien verkkokauppojen kanssa en kuitenkaan lähtenyt kisailemaan, vaan
päätin pikemminkin tukea niiden toimintaa;
ohjata asiakkaat jouhevasti AstuButiikkiin.
fi-osoitteesta ostoksille olemassa oleviin verkkokauppoihin. Markkinoida ja tuoda pienten
yritysten tuotteet paremmin asiakkaiden nähtäville!” kertoo Mari sivustonsa toimintaperiaatteista.
Sivustolta löytyy tällä hetkellä noin 30
tuotemerkkiä ja noin 600 tuotetta. Sivuilla on
vaatteita, asusteita, kodin tuotteita, kosmetiikkaa ja monenlaisia lahjaideoita. Monipuolisten
hakutoimintojen avulla tuotteiden etsiminen
ja vertailu on helppoa.

“Jos haluat katsella vain ekologisia tuotteita, voit rajata hakua vain luomumateriaaleista
valmistettuihin tai kierrätysmateriaaleista valmistettuihin tuotteisiin.” Kertoo Mari hakutoiminnoista.
AstuButiikkiin.fi tarjoaa myös aivan uudenlaisia ostoselämyksiä netissä; voit nimittäin myös kierrellä erilaisilla tyyliosastoilla tai rajata tuotehakua tiettyjen tyylien mukaan.
Jos haluat jotain massasta poikkeavaa, voit
rajata hakusi myös täysin uniikkeihin tuotteisiin. Tilaustuote-ominaisuus mahdollistaa
myös tuotteiden teettämisen oman maun mukaisesti.
”Uskon, että moni portsalainen on innoissaan palvelustani, ja siksi lähdin mielellään
kertomaan palvelusta myös tässä paikallislehdessä! Tervetuloa kurkistamaan sivuille; siellä
on paljon kaikkea ihanaa!” Mari sanoo.

Portsassa asuva Mari Moilanen perusti AstuButiikkiin.fi-sivuston, jotta löytäisi netistä pienten
suomalaisten käsityö- ja designyritysten tuotteet
vaivattomammin.

HIEROJA / HOITOLA
OLIVE
Johanna Teuri

Sivuston kautta voi tilata myös Loruloimen
tuotteita, kuten mattoja, vaikka omilla toiveväreillä
ja -kudontatyylillä.
Vuotar valmistaa käsin tehtyä kosmetiikkaa

PARTURIKAMPAAMO
JOKILA
Anita Lehto

Lempiväri valmistaa koruja
käytöstä poistuneista värikynistä.
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Puutarhakatu 38
20100 Turku
Puh: 02 230 5471

Puutarhakatu 42 A 9
20100 Turku
Port Arthur
Puh: 0400 331 440

20%

ALENNUSTA
TÄLLÄ
KUPONGILLA

Postitusväline
KP Oy
Suomen
Kuivaustekniikka Oy
p. 020 743 5030
www.kuivaus.ﬁ
Lemminkäisenkatu 60, 20520 Turku

Vesivahinkojen kartoitus, kuivaus
(myös purku & rakennus)
Rakenteiden kosteusmittaus
ja kuivaus
Hometutkimukset
Hajunpoistoa
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Hellakakluunit eli niin kutsutut portsalaiset lämpiävät – ja lämmittävät – edelleen
monessa portsalaiskodissa. Omilla käsillä itse tekeminen on alkuperäisten hellakakluunien kanssa Portsassa arvossaan. Jaa sinäkin neuvosi, ohjeesi ja vinkkisi tällä
palstalla lähettämällä ne osoitteeseen portsan.sanomat@portsa.fi.

Kahvakuula:
Teksti: Christina Nummi
Kuvat: Janne Roslöf

Patoventtiilin korvike ja
varmistaja
Syksyn saapuessa alkaa kylmä hiki kohota
portsalaisen otsalle, ja säätiedotuksia vahdataan kauhun vallassa koko perheen voimin.
Edellisvuoden vedenpaisumuksen jäljet on
saatu vähitellen Portsan kellareissa korjattua,
mutta sadetta se maikkarin Miina lupasi taas
viime syksynä. Uskaltaako sitä mennä nukkumaan? Pitäisikö kahvakuula kaivaa taas
komerosta ja tukkia sillä varmuuden vuoksi
viemärin suu?
Asuntokohtaisten viemäriviritysten lisäksi voi taloyhtiö valmistautua tuleviin sateisiin

pääviemäriin asennettavalla patoventtiilillä,
jonka sulkemalla estetään veden pääsy asuntoihin. Patoventtiilin asentamisen yhteydessä
voi asentaa myös viemäriveden nousuun reagoivan hälytysjärjestelmän, jotta venttiilin
sulkeminen onnistuu ajoissa. Kahvakuula
kannattaa pitää silti käden ulottuvilla, sillä
paraskin järjestelmä voi pettää - insinöörikin
on vain ihminen…

Tee-se-itse
patoventtiili
Tarvikkeet: kaivinkone, pari lapiota, olutta,
patoventtiili, tärytin.

1. Pura mahdollinen pihakiveys kohdasta,
johon patoventtiili tulee. Kaiva viemäriputki
esiin kaivinkoneella ja lapioilla loput. (Kuva 1)
2. Onko maansisuksista paljastuva viemäriputki betonia? Murskaa ja poista se. (Kuva 2)
3. Täytä kuopan pohja tiiviiksi esimerkiksi
hienorakeisella sepelillä, varmista oikeanlainen kaato. Tärytä pohja tiiviiksi. (Kuva 3)
4. Sovita betonisen viemäriputken tilalle kaksi muoviputkea. Asenna muoviputkien päihin
laipat ja patoventtili putkien väliin. Kiristä laipat. (Kuva 4)
5. Avaa olut ja valmistaudu seuraavaan työvaiheeseen.
6. Asetu mukavasti viemärikaivoon. Vältä katsekontaktia viemärin pohjamutiin, ja muista
hengittää suun kautta. Vala muoviputkien päät
tiiviiksi kaivoihin. (Kuva 5)
7. Kiinnitä vääntökara alapäästään patoventtiiliin ja tuo suojaputkessa maanpintaan. Täytä kuoppa ja tärytä maa-aines tiiviiksi. Lado
pihakivet paikoilleen. Katkaise vääntökara sopivaan mittaan ja peitä suojakannella. (Kuva 6)
Ja sitten vain sadetta odottelemaan!

Oivalluksia ja
onnistumisen iloa
Tietohuoltoturku.fi tarjoaa monipuolisia tietoteknisten laitteiden huolto- ja korjauspalveluita
Portsassa. Teknisen osaamisen lisäksi yritys tarjoaa asiantuntijapalveluita ohjelma- ja järjestelmäpuolella. Korjaamme tietokoneiden ja oheislaitteiden lisäksi tabletit pelinkonsolit, puhelimet ja videotykit. Meidät löytää Puutarhakadun ja Heikkilänkadun kulmasta osoitteesta
Puutarhakatu 32 as 13. Meille pääsee Heikkilänkadun puoleisesta sisäänkäynnistä ja olemme
ensimmäisessä kerroksessa.
Pasi Puolakka on yrityksen propellihattuinen
puuhamies. Pasi on tutustunut tietotekniikan
ihmeelliseen maailmaan jo hyvin varhaisessa
vaiheessa. ”Olen aikoinaan ostanut ensimmäisen tietokoneeni, Commodore VIC-20, heti
sen saavuttua markkinoille. Kyseinen liike
sijaitsi Puutarhakatu 17:ssä. Tuolloin elettiin
vuotta 1981 ja kotitietokoneiden tuonti Suomeen oli vasta alkanut. 14-vuotiaana menin
kavereiden kanssa laitetta ostamaan ja koko
komeus maksoi 2 500 markkaa.” Pasi kertoo.
Alkutaival koneiden kanssa oli varsin
opettavaista. Alan lehdissä oli koodia, joita
kopioimalla Pasi opetteli ohjelmointia. Tuolloin ei vielä ollut ulkoisia tallennusmedioita,
joten kaikki oli itse näpyteltävä koneelle. Tallennukseen soveltuva laite, joka oli käytännössä c-kasettisoitin hieman erilaisella liittimellä,
maksoi 500 markkaa. ”Kahden A4 arkin verran koodia sai aikaan näytöllä säälittävän kokoisen lopputuloksen.” Pasi nauraa..

Puskaradion voimalla

As Oy Puistorinne ihailee, kun koneurakoitsija Viherkoski toimii.

Tässä se on, patoventtiili.
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Vanha viemäriputki nousee kaivinkoneella kevyesti.

Lauri Tuominen ja sukellus syvyyksiin.

Juho Välimaa ja Jarmo Laaksonen siirtävät tärytintä.

Kuopan täyttöä.

Kuten kaikki muukin, myös tietokoneet
tehtiin ennen kestämään. Niinpä kiinnostus
tietokoneiden teknisiin ominaisuuksiin johti
siihen, että Pasi päätti rakentaa itselleen tietokoneen -90 luvun alussa. ”Tietokoneiden
yleistyttyä kotitalouksissa alkoi kavereilla
olla erilaisia ongelmia tietokoneiden parissa.

Pelikonsolin sisältä löytyi tällainen kaveri.

Minä olin touhunnut laitteiden kanssa tuossa vaiheessa jo toista vuosikymmentä vuotta
ja puskaradion avulla kaveri toisensa perään
alkoi ottamaan minuun yhteyttä. Siitä se sitten lähti. Kyllästyttyäni istumaan kaikki illat
puhelimessa antamassa ilmaista mikrotukea,
päätin lopettaa päivätyöni logistiikka-alalla ja
lähdin opiskelemaan laaja-alaisesti tietotekniikan alaa.” Pasi muistelee.
Tänä päivänä laitteet on tehty huomattavasti lyhytikäisemmiksi. Niin tietokoneiden,
kuin pelikonsolienkin käyttöikää voidaan kuitenkin pidentää huomattavasti varsin yksinkertaisesti vuosihuoltojen avulla. ”Valitettavasti
laitteita tuodaan huoltoon yleensä vasta sitten,
kun jokin on jo vialla. Usein vika on seurausta
huonepölyn ja muun vastaavan kertymisestä
jäähdytysjärjestelmään. Pöly aiheuttaa jäähdytysjärjestelmässä ns. villasukkasyndrooman,
eli pakkautuu tiiviiksi kerrokseksi ja on siten
mahdoton puhaltaa kotikonstein pois koneen
sisältä. Koneet ovat rakennettu siten, että pölyä jää väistämättä koneen sisään ja jossain
vaiheessa kone ylikuumenee ja jotain hajoaa.
Ylikuumeneminen on tunnistettavissa esimerkiksi kannettavan tietokoneen näppäimistön
lämpenemisenä ja koneen tuuletin puhisee ja
puhkuu enemmän kuin normaalisti. Tällöin
kannattaa soittaa ja tuoda kone meille huoltoon. Parasta olisi huollattaa laite kerran vuodessa säännöllisesti.” Pasi ohjeistaa.

Korkealaatuista ja paikallista
palveluntarjontaa
Tietokoneiden rinnalla yleisiä korjattavia
ovat pelikonsolit ja puhelimet. Tablettien ja
älypuhelinten yleistymisen myötä näyttöjen
korjaukset ovat lisääntyneet huomattavasti.
Yrityksemme etuna isoihin toimijoihin nähden on ehdottomasti paikallisuus. Pystymme
takaamaan asiakkaalle nopean palvelun. Myös
tietojen säilyminen taataan. ”Hauskimpia korjattavia ovat laitteet, joiden sisältä löytyy yllätyksenä jotain sinne kuulumatonta. Onpa yhdestä pleikkarista löytynyt talviuniltaan jopa
nalle! Pienet sormet tekevät usein kepposensa
isompien laitteisiin, eikä legoukkojen jalatkaan ole harvinainen näky työpöydällä. Nämä
ovat aina päivien piristyksiä.” Pasi hymyilee.
”Parasta tässä työssä on se, että joka päivä
oppii jotain uutta. Tämä työ on täynnä oivalluksia ja onnistumisen iloa. Asiakaspalvelusta
saa hyvän mielen ja työssä voi auttaa kirjaimellisesti kaikkia vauvasta vaariin. Kävin juuri kotikäynnillä 87-vuotiaan eläkeläismiehen
luona ja kyllä siitä erityisen hyvä mieli jäi, kun
pystyi auttamaan vanhusta, jonka keino pitää
läheisiin yhteyttä palautui.” Pasi päättää.

Pasi Puolakka puhelimen
näyttömoduulia vaihtamassa.
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även i Portsa
Tällä palstalla esitellään ihmisiä, jotka asuvat tai
työskentelevät Portsassa, sekä ihmisiä,
joista portsalaisuus ei lähde pesemälläkään.

På varje gård i Portsa finns träd, buskar, traditionella växter och små
trädgårdslotter,därinvånarnakanförverkligasinaegnaträdgårdsdrömmar.
Meningsskiljaktigheterna huruvida man skall plantera libsticka, tulpaner
eller en tuja eller två förorsakar livliga diskussioner.

Nimi: Janne Auvinen

Svensk text Solveig Sillanpää

Lempinimi: Koulussa nimitettiin Auviseksi,
mikä oli ärsyttävää. Valitsen Pote Vihisen
keksimän: Valon jumala.
Ikä: 48
Koulutus ja ammatti: Taiteen maisteri,
ulkomaaksi Master of Arts. Tapahtumajohtaja
Logomossa.
Logomo: Vastaan tapahtumien järjestämisestä
– konsertteja, teatteria, konferensseja,
oopperaa, tv-tuotantoja, näyttelyitä,
yritystilaisuuksia, häitä, syntymäpäiviä ja
muita juhlia.
Olen ollut suunnittelemassa niin taloa kuin sen
toimintaa ihan alusta asti (en kuitenkaan vielä
1876) ja Logomosta on tullut meille oikeastaan
uusi perheenjäsen. Meidän perheemme neljäs
lapsi siis syntyi tammikuussa 2011.
Lyhyt Logomon käyttöopas: Konserttien
ja tapahtumien lisäksi suosittelen myös
leffateatteria, ravintolan lounaita ja brunsseja
koko perheelle.
Portsahistoria: Muutimme 1988, Arvinkadulle.
Kun Eero oli yksivuotias, muutimme muualle
isomman asunnon perässä. Vajaan parin
vuoden harharetken jälkeen 1993 ostimme
nykyisen asunnon. Myöhemmin vielä alapuolen
liikehuoneisto työhuoneeksi ja sitten naapurin
hellahuoneen, jotta ei tarvitse enää haikailla
sitä isompaa asuntoa.
Perhe: Perheeseen kuuluvat vaimo Miia, lapset
Eero, Ilmari ja Elina sekä brasilianterrieri Inka
ja Jack Russellinterrieri Arttu. Ja Logomo.
Eero on asunut jo muutaman vuoden poissa
Portsasta.
Auvisten tasavuosijuhlat asumisen kunniaksi:
Keksimme tekosyyn juhlia: asuntavuosijuhla.
Auvisia oli elokuussa 2013 nähty yhtä mittaa
Rauhankatu 26b:n pihalla jo kaksikymmentä
vuotta. Juhlat sujuivat rauhallisen jutustelun
ja vitsinkerronnan merkeissä. Erityisen iloisia
olimme siitä, että paikalle saapui oman pihan
väen lisäksi myös naapureita nostelemaan
maljoja kanssamme. Portsalainen yhteishenki
ja kylätunnelma ovat tärkeimpiä syitä viihtyä
näissä kortteleissa ja tämä oli taas osoitus
siitä.
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Portsalainen identiteetti: On vallan
käsittämättömän hienoa kuulla vanhojen
portsalaisten tarinoita historiasta ja vielä
käsittämättömämmän hienoa päästä ikään
kuin osaksi tätä historiaa.
Minun ei ole vaikea ymmärtää sitä, että
nämä pihat pitävät otteessaan. Entisessä
kotikaupungissa tällaiset alueet tuhottiin.
Pihat, joissa minäkin lapsena leikin, ovat
enää valokuvia. Sama olisi ollut edessä
Portsassakin, ellei kansalaisliike olisi noussut
barrikadeille.

Portsa on harvinaista
herkkua.
Rehvastelkaa sillä.

SVENSK RESUMÉ

Man kan vara trädgårdsgalen

Portsabon Tapani Nurminen som jobbat som trädgårdsmästare före sin lärarbana anser att trender inte bör följas
på Portsas gårdar. Nurminen tycker att tujor och andra barrträd inte passar i Portsa, traditionen talar inte heller för
potatis- och rovland trots att växterna i arbetarkvarter ursprungligen varit ganska anspråkslösa. Han tycker man skall
föredra traditionella växter såsom malva, iris, tyskiris och gullboll.
Förutom syrener och perenner hittar man rosenbuskar på många gårdar. Gamla finska buskrosor passar på våra
gårdar, liksom också midsommarrosor, Poppius, Papularosa och Aptekarros. I Portsa finns också gamla plommonoch körsbärsträd, det har till och med funnits Lück-päronträd här.
Portsa kunde kanske bli föregångare i trädgårds-ärenden genom tradition och långsiktig trädgårdsskötsel? Tapani Nurminen föredrar kontrollerat vilt kulturlandskap i Portsa.

Lempiruoka: Pasta kaikissa muodoissaan.
Kengänkoko: 10 ja puoli ulkomaanasteikolla.
Rakkain paikka Portsassa: Rauhankatu 26b 6.
Nautinnollisin vuodenaika: Syksy ilman
muuta, jollei sen väistämättömänä
seurauksena olisi talvi, jota syvästi vihaan.
Joten sanon kevät.
Äiti Eila Roine, ”Pikku Kakkosen mummi”:
Tykkää käydä Portsassa, vaikka onkin
Raunistulasta.
Kerro lapsuusmuisto: Muistan lapsuudestani
Tampereelta paljon jääkiekkoilijoita. Moni oli
palomies ja toimi vanhempieni työpaikalla
teatterissa iltaisin palovahteina. Minä vietin
siellä iltojani usein. Jorma Peltonen selvitti
ruutupaperilla jääkiekon hienouksia yhtenä
iltana, joten pelissä kannatin Ilvestä. Pekka
Marjamäki käänsi kannatuksen Tapparaan
toisena iltana. Näin sen piruetit Antti Leppäsen
selän takaa, kun Tappara voitti Moskovan
ZSKA:n ja meillä pojilla oli kädet kipeinä
kovalevylaidan jyskyttämisestä. Vieläkin olen
Tapparan miäs.
Motto: Ilman sisältöä ei synny kuin koristeita.
Terveiseni portsalaisille: Nauttikaa
tästä ihmeellisestä alueesta ja ottakaa
kyläyhteisöllisyyden mahdollisuuksista irti
kaikki, minkä saatte. Portsa on harvinaista
herkkua. Rehvastelkaa sillä.

Lue Jannen koko haastattelu www.portsa.fi
Sari Raunell
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Portsa Ry
Tietokoneen käyttökoulutuskysely:
Portsa ry suunnittelee jäsenilleen koulutusta tietokoneiden ja ohjelmistojen käytössä.
Pystyäksemme rakentamaan mahdollisimman oikeanlaisen ja käytännönläheisen
koulutuskokonaisuuden, tarvitsemme juuri sinun apuasi.
Kerro meille millaista koulutusta juuri sinä haluaisit? Onko pankkiasiointi hankalaa? Miten kirjoitan
dokumentin ja mikä on kansio? Miten saan tallennettua valokuvat puhelimesta ja jaettua ne
edelleen?
Meneekö sormi suuhun, kun pitäisi löytää selain tai kansio? Aukeaako liitetiedosto? Mikä on
liitetiedosto, entä selain tai wlan?
Lähetä viestisi sähköpostilla osoitteeseen huolto@tietohuoltoturku.fi. Voit myös jättää
viestin Portsan Olohuoneen postilaatikkoon osoitteeseen Korkeavuorenkatu 8 ovi 21.

----------------------------------------------------- leikkaa tästä -----------------------------------------------------------Nimi:
Osoite:
Puhelin:
e-mail:
Haluaisin seuraavaa koulutusta:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Vastaukset kyselyyn 15.6.2014 mennessä. Arvomme kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken
tietokoneen vuosihuollon, jonka arvo on 60 € (sis. alv:n 24%). Palkinnon tarjoaa Tietohuoltoturku.
www.tietohuoltoturku.fi

www.tietohuoltoturku.fi

TÄLLÄ KUPONGILLA TIETOKONEET KESÄKUNTOON!
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Voimassa 30.9.2014 saakka

Tietohuoltoturku.fi
046 896 3146
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Puutarhakatu 32 as 13,
20100 Turku
Käynti Heikkilänkadun puolelta
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