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Suuresta pikkukaupungista pieneksi suurkaupungiksi 

Turun vakiluku on kasvanut itsenaisyyden aikana yli kaksinkertai- 
seksi: vuoden 1920 vaestonlaskennassa asui Suur-Turun alueella, 
so. Turussa ja sen naapurikuntiin kuuluvissa esikaupungeissa 
60 524 henkea ja vuonna 1960 asui samalla alueella 124 359 hen- 
kea. Alueliitoksia ei tarvitse nain ollen ottaa huomioon vaeston- 
laskentalukuja vertailtaessa. Kasvun syyksi jaavat normaalit kasvu- 
tekijat, luonnollinen vaestonlisays ja muuttoliike. Naita on keski- 
tytty analysoimaan myos oheisessa - juuri alueliitosten johdosta 
tavallistakin epatarkemman - kirkollisen vaestokirjanpidon poh- 
jalla laaditussa tilastossa. 

Syntyvyyden minimiluku (10.6 Oleo] sijoittuu talouspulan aikaan, 
ja maksimiluku (20.4 O/ooJ, ns. suuret ikaluokat, toisen maailmanso- 
dan ialkivuosiin. Koko maan kohdalla vastaavat luvut ovat 19.5 Oleo 
ja 26.8 O/oo. Yleensakin Turun syntyvyysluvut ovat pienemmat kuin 
koko maan vastaavat luvut. Ero on kuitenkin suurin aikakauden 
alussa ja pienin sen lopussa. Turun miljoo on siis muuttunut suo- 
peammaksi lapsille. 

Kuolleisuusluvut ovat - sotavuosia lukuun ottamatta - pienen- 
tyneet: minimiluku (9.4 Oleo) sijoittuu viimeiseen viisivuotiskauteen 
ja maksimiluku (13.2 Oleo) jatkosodan viisivuotiskauteen. Koko maan 
ltohdalla maksimi (16.0 O/oo] ja minimi (9.0 O/ooJ sijoittuvat samoin. 
Turun kuolleisuusluvut olivat 1950-luvulle asti pari promillea al- 
haisemmat kuin koko maassa, mutta sittemmin syntyi toisensuun- 
tainen, josltin hyvin pieni ero. Taman lienee aikaansaanut maaseu- 
dun terveydenhoidollisten olojen paraneminen ja toisaalta turku- 
laisvaeston vanhahtava ikarakenne. 



Vaestonmuutokset viisivuotiskausittain vuosina 1921-60. 

Kirkollinen Vaestonkasvu 
vPkiluku Solrnitut 

Syntyneet Kuolleet 
keskirnaarin avioliitot 

Synt. enemmyys Muuttovoitto Yhteensa 
abs. Yoa abs. V/o abs. 0100 abs. O/o abs. O/o abs. Ole 

Syntyvyys ja kuolleisuus olivat 1920- ja -30-luvuilla hyvin saman 
suuruisia, 1930-luvulla kuolleisuus oli jopa suurempi. Luonnollisen 
vaestonlisayksen osuus vaestonkasvussa oli vastaavasti hyvin pieni, 
kahtena vuosikymmenena 175 henkea muuttovoiton lisatessa kau- 
pungin vaestoa I 5 060 hengella. Luonnollisen vaestonlisaylzsen 
osuus kasvussa oli siis I O/o ja muuttovoiton 99 O/o. Kasvun vauhti 
oli 1940- ja -50-luvuilla nopeampaa. Muuttovoitto oli nyt edelliseen 
kaksikymmenvuotiskauteen verrattuna kaksinkertainen, 30 160 
henkea, mutta myos turkulaisyhteislzunta oli muuttunut uusiutu- 
miskykyisemmaksi, syntyvyyden enemmyys oli I j  020 henkea. 
Luonnollisen vaestonlisayksen osuus kasvussa oli 33 O/o ja muutto- 
liikkeen 67 O/o. 

Muuttoliike on vuosina 1920-60 tuonut Turkuun 45 220 henkea 
paaasiassa parhaassa tyokyvyssa olevaa vakea. Siita, mista tama va- 
esto on kotoisin, saa vihjeen, kun toteaa, etta esimerkiksi vuonna 
1930 oli 15 vuotta tayttaneista turkulaisista ~~paljasjalkaisia~~ vain 
35 O/o, muissa Turun ja Porin laanin kunnissa syntyneita oli 42 O/o, 
Hameen laanista oli 6 O/o, Uudenmaan laanista 5 O/o ja loput 12 

O/o muualta. Turun vetovoima on siis tuntuvin oman laiinin ja 
oman talousalueen piirissa. Se vaimenee nopeasti siirryttaessa kau- 
emmaksi ia muihin laaneihin. 

Voimakas maaltamuutto aiheuttaa eraita epanormaalisuuksia va- 
estorakenteessa. Nama ilmenevat oheisesta tilastosta, jossa vertail- 



laan Turun ja koko maan olosuhteita. Lapsia on keskimaaraista va- 
hemman, elattavan vaestonosan osuus vastaavasti suurempi, ja 
myos vanhusten maara on kasvamassa. Naisten osuus tyokykyisessa 
ja sita vanhernmassa vaestossa on niin ikaan keskimaaraista suu- 
rempi. 

Vaesto ian la sukupuolen mukaan vuosina 1920 ja 1960. 

Ikarakenne % Naisia samanikaisista % 
I karyhma 1920 1960 1920 1960 

Turku Koko maa Turku Koko maa Turku Koko rnaa Turku Koko rnaa 

0-1 4 27.3 33.4 24.0 30.1 50.0 49.2 48.9 49.0 
15-64 67.6 60.7 68.1 62.5 57.7 51.8 55.0 51.9 
65- 5.1 5.9 7.9 7.4 71.3 58.0 69.6 62.6 
Yhteensa 100.0 100.0 100.0 100.0 56.2 51.3 54.7 51.8 

Turun vaestorakenteen muuttumista itsenaisyyden aikana ku- 
vaavat yksityiskohtaisesti oheiset ikapyramidit. Pyramidi on vuon- 
na 1920 varsin saannollinen, joskaan suurimmat ikaryhmat eivat 
ole talloinkaan 0--4- eivatka edes 5-9-vuotiaat. Vuoden 1960 ,.py- 
ramidi,, sen sijaan on merkillinen. Levein kohta on tosin llsuurten 
ikaluokkain,l - talloin 10--14-vuotiaita - kohdalla, mutta sitten 
ikaryhmat pysyvat sangen tasaisina, ja pienenemista alkaa tapahtua 
vasta 5 5 ikavuodesta lahtien. 

Suomenlueliselta maaseudulta tuleva vahva muuttoliike on paa- 
syyna myos ruotsinkielisen vaestonosan jatkuvaan suhteelliseen va- 
henemiseen. Jo edellisella aikakaudella alkanut ilmio - Turun suo- 
malaistuminen - on jatkunut voimakkaana. Ruotsinluelisia oli 
vuonna 1920 19.5 O / o  kaupungin vaestosta ja vuonna 1960 heita oli 
7.7 O / o .  Ruotsinkielisen ryhman absoluuttinen maara on pienentynyt 
I 940-luvulta l2htien. 

Kaupunginhallinto 

Kunnallista paatosvaltaa on Turussa vuodesta 19 I g alkaen kayt- 
t b y t  yleisilla vaaleilla valittu kaupunginvaltuusto. Sen jasenet - 



Turkulaisten ikarakenne vuosina 1920 (valkoinen pyramidi] ja 1960 
[tummennettu pyramidi]. Pystyasteilzolla ikaryhmat ja 

vaaka-asteikolla miesten ja naisten lukumaarat. 

alkuaan lukumaardtaan 42 - valittiin kolmeksi vuodeksi kerral- 
laan siten, etta kolmanneksen oli vuosittain erottava. Osanotto jo- 
lzavuotisiin vaaleihin pieneni jatkuvasti, ja siksi niista luovuttiin 
vuonna 1925. Valtuuston jasenluku on kasvanut suhteessa vakilu- 
lzuun, ja on nyt 53. Vaalikausi on pidentynyt nelivuotiseksi. 

Vaalitilasto osoittaa, etta turkulaiset ovat kayttaneet aanioikeut- 
taan keskimaaraista villzkaammin ja etta aikakauden kuluessa on 
osanotto vaaleihin - ja siis poliittinen aktiviteetti - vilkastunut. 
Miehet olivat tassa suhteessa edella naisia, ja valtiolliset vaalit he- 
riittivat kiinnostusta enemman kuin kunnalliset. 

Tarkasteltaessa valtuuston puoluejakaumaa on todettava, etta 
ruotsalaisen puolueen saama aanimaara oli 1920- ja -30-luvuilla suh- 



teellisesti suurempi kuin ruotsinkielisen ryhman osuus vaestosta. 
Suurimmillaan, vuonna 1924, puolueen aanimaara oli 33.4 O/o anne- 
tuista aanista. Vasta sotien jalkeen se laski vaestoryhman tasolle ja 
oli esimerkiksi vuonna 1960 enaa 7.1 O/o. Suomenkielisten porva- 
rillisten puolueiden osuus on ollut kiintea: vuonna 1919 ne saivat 
35.2 O/o, vuonna 1945 34.1 O/o ja vuonna 1960 34.6 O/o annetuista aa- 
nista. Ruotsalaisten menettaman aseman ovat vallanneet vasem- 
mistopuolueet. Niiden saama aanimaara vakiintui sodan jalkeen ai- 
kaisemman ajan runsaasta kolmanneksesta 56-57 O/o:iin. Aarim- 
inaisryhmista sosialistisella tyovaenpuolueella oli 1920-luvulla kan- 
nattajia 15-20 O/o ja sodan jalkiajan SKDL:lla 32-33 O/o annetuista 
aanista. 

Kielisuhteiden kehitys nakyy myos kunnallishallinnon kielen 
inuuttumisessa. Vuonna 1919 maarattiin valtuuston kieleksi suomi 
tai ruotsi. Poytakirjat laadittiin suomeksi, mutta ruotsinkielella alul- 
le pantu asia kasiteltiin ruotsiksi myos poytakirjassa. Tietyt hallin- 
tokunnat selitettiin ruotsinkielisiksi, ja kunnalliset julkaisut painet- 
tiin molemmilla kielilla. Vuoilna 1936 paatettiin poytakirjakieleksi 
ottaa suomi, mutta poytakirjaan sallittiin liittaa ruotsinkielinen 
kaannos. Useimmat kunnalliset julkaisut ilmestyivat t b t a  lahtien 
vain suomenkielisina. 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajina ovat itsenaisyyden aikana 
toimineet tuomiorovasti Einar Candolin ( I  9 I 8-3 3), maanviljelys- 
neuvos Arvi Kontu (1934-44), kunnallisneuvos Arvo Toivonen 
(1945 ja 1948-61), liikemies Vaino Hannula (1946-47) ja tarkastaja 
Johannes Koikkalainen ( I  962-) . 

Valtuuston kasiteltaviksi tulevia asioita valmisteli aikakauden al- 
kupuolella yleinen valmistusvaliokunta, johon kuului kuusi jasenta. 
Paatosten toimeenpano kuului yhdeksanjbeniselle rahatoimikama- 
rille ja toimeenpanon valvonta maistraatille. Kunnallislain muutok- 
sella vuonna 1927 nama tehtavat siirtyivat kaupunginhallitukselle. 
Turussa siirryttiin uuteen jarjestelmaan vuoden 1930 alusta, jolloin 
yleinen valmistusvaliokunta lakkautettiin, rahatoimikamari muu- 
tettiin kaupungin kassa- ja tilivirastoksi seka valtuuston kanslia 
kaupunginkansliaksi. Maistraatin toimiala supistui entisestaan. 
Kaupunginhallitukseen kuului tasta alkaen kaupunginjohtaja ja 



kaksi apulaiskaupunginjohtajaa seka yhdeksan valtuuston vuodeksi 
kerrallaan valitsemaa jasenta. 

Ensimmaiseksi kaupunginjohtajaksi valittiin fil.toht. Armas En- 
sio, jonka oli maara ottaa virlza vastaan vuoden 1931 alusta. Sita 
cnnen han kuitenkin sanoutui irti tehtavasta, ja virkaan valittiin 
Lahden kaupunginjohtaja, fil.maist. Arvi Hallfors (1931-42). Hanta 
seurasivat Helsingin vt. kaupunginjohtaja, varatuomari Eero Man- 
tere (1942-511, Hameenlinnan kaupunginjohtaja, varatuomari Ka- 
lervo Pellinen (1952-6 I), hovioikeudenneuvos Harras Kytta ( I  96 I- 
63) ja Hameenlinnan kaupunginjohtaja, varatuomari Vaino J. Leino 
! 1963-1. Teknillisina apulaiskaupunginjohtajina ovat toimineet 
dipl.insinoorit Kaarle K. Vaaramaki ( I  930-3 6), E. J. Kurkij arvi ( I  93 6 
-46) ja tjyvind Stadius (1946-1 seka sosiaalisina apulaiskaupungin- 
johtajina varatuomarit Jaakko Ranta (1930-51) ja Ahti Naykki 
!1952-). 

Turun  alue laajenee 

Turussa toimeentulonsa saavaa vaestoa asui yha enenevassa maa- 
rin myos kaupungin rajojen ulkopuolella sijaitsevissa esikaupun- 
geissa. Kysymykset kaupungin velvollisuuksista niiden asukkaita 
kohtaan ja alueiden mahdollisesta liittamisesta Turkuun olivat ol- 
leet paivajarjestyksessa jo pitkaan. Edellytykset asian ratkaisemisel- 
1e tarjosi kuitenkin vasta eduslzunnan vuonna 1925 saatama laki 
kunnallisen jaoituksen muuttamisesta ilman paklzolunastustoimen- 
piteita. Turunkin esikaupunkikomitea sai kasiteltavakseen taman 
lain mukaisen aloitteen. Toteuttamisen asteelle asiassa paastiin vas- 
ta 1930-luvulla. 

Ensimmaisena - vuoden 1931 alusta lukien - liitettiin kaupun- 
kiin Raisioon kuulunut Pansion alue, joka kuului Transito-Satama 
0y:n arvokkaaseen maaomaisuuteen. Selvitysmiehen ehdotus esi- 
lzaupunkilzysymyksen kokonaisratlzaisulzsi valmistui vuonna 193 3. 
Sen pelattiin kuitenkin aiheuttavan niin suuria kustannuksia, etta 
veroayria olisi nostettava yli 18 markan. Siksi ehdotettiin, etta vuo- 
den 1937 alusta liitettaisiin lzaupunkiin Maariaan kuulunut esikau- 



punkialue, ja Kaarinan esikaupunkialueen liittaminen sen sijaan 
jatettaisiin riippumaan nain saaduista kokemuksista. 

Toteuttamisjarjestys oli painvastainen: vuoden 1939 alusta liitet- 
tiin Turkuun Kaarinan esikaupunkialue, ts. Nurnmi, Vaha-Heikkila, 
Paaskyvuori ym. ja vuoden 1944 alusta Maariaan kuulunut laaja, 
n. 5 ooo ha maata ja I ooo ha ves'ialuetta kasittava esikaupunkialue, 
ts. Raunistula ym. ynna Hirvensalon saari. Viisi vuot ta my ohem- 
min oli vuorossa Raision Malikkalan, Metsakylan ja Pahaniemen 
kyliin muodostunut omakotialue ja viimeksi - vuoden 1957 alusta 
- Ruskoon, Raisioon ja Maariaan kuuluneet lentokenttaalueet. 

Kun kaupungin maa- ja vesialue oli vuonna 1930 vain 3 840 ha, 
oli se vuoteen I 957 mennessa kasvanut I 3 949 ha:iin eli yli kolmin- 
kertaistunut. Laajentumisen paatepistetta ei luonnollisestikaan ole 
nakyvissa. Suur-Turku kasvaa edelleen voimakkaasti Turun rajojen 
ulkopuolella, ja liikenneyhteyksien nopeutuessa kasvua tapahtuu 
yha kauempana. Kasvu nakyy luonnollises'ti naapurikuntien suure- 
nevissa vakiluvuissa. 

Vaikkakaan alueliitokset eivat aiheuttaneet yllamainitunlaisia 
mullistuksia kaupungin taloudessa, toivat ne mukanaan uusia on- 
gelmia: rakennussuunnitelma- ja asemakaavakysymyksiin oli puu- 
tuttava mieluummin jo ennen alueliitoksia; kaupungin oli pyritta- 
va hankkimaan liitosalueilta omistukseensa maa-alueita tyydyttaak- 
seen kohtuushinnoin asukkaittensa maantarvetta ; katujen, teiden, 
puisto- ja urheilualueiden, vesijohtojen ja viemareiden maapohjat 
oli lunastettava ja niiden rakentamiseen oli kaytettava suuria sum- 
mia; sosiaaliset ja kouluolot oli saatava muun kaupungin tasolle 
jne. 

Asemakaavatoimisto on laatinut perustamisestaan vuonna 1922 
lahtien suuren joukon erillisia esikaupunkialueiden asemakaavoja. 
Koko kaupunkialuetta koskevan kehityssuunnitelman tame ym- 
marrettiin vahitellen: vuonna 1950 vahvistettiin toistakymmenta 
vuotta vireilla ollut rakennussuunnitelma, ja vuonna I 95 I valmis- 
tui arkkitehti Olavi Laisaaren laatima yleisasemakaava. 

Kaupunkiasutuksen suunnitelmallisen laajentamisen kannalta 
on valttamatonta, etta kaupunki voi esiintya tonttimaan myyjana. 
Raision liitosalueella luotiin tahan edellytykset, kun kaupunki paa- 



Turun alueliitokset. Musta alue on Turku ennen alueliitoksia. - Olavi Laisaari, 
Turun yleiskaava ja kaupungin kehittamisohjelma. Karttaa on taydentanyt 

vuoden 1957 alueliitoksen osalta Turun kaupungin Mittaustoimisto. 

si Transito-Satama 0y:n maaomaisuuden omistajaksi ja sai vaih- 
dossa Malikkalan ja Metsalan tilat. Muilla liitosalueilla sama saa- 
daan aikaan vaivalloisemmin: Maariasta kaupunlzi osti mm. Kas- 
tun, Kaerlan Mullin, Suikkilan, Moikoisten tilan, Avikin ja Iso- 



Nakoala tuomiokirkon tomista lounaaseen kesalla 1929. 
Vrt. s. 190. - Valolz. G. Welin. 

Heikkilan (vv. 1928, 194s ja 1954 Turun Yliopistolta tavoiteltuaan 
aluetta vuodesta 19121 ja Kaarinasta Peltolan, Viiha-Heikkilan soti- 
lasvirkatalon, Haagan, Ispoisten ja Uittamon kartanot. 

Rakennustoiminta 

Rakennustoiminta oli ollut ensimmaisen maailmansodan vuosi- 
na lamassa. Kun vuokrasaannostely lopetettiin vuonna 1922, ilmeni 
asuntopulaa. Haadetyille oli j arjestettava asuntoj a kaupungin tyo- 
laitoksen huoneista ja heidiin tavaroilleen suojia kansakouluista. 
Vilkkaan rakennustoiminnan ansiosta tilanne korjautui vuoteen 
1928 mennessa. Kaupunki rakennutti Kurjenmakeen ja Pohjolaan 
pienasuntoja seka valitti lainoja omakotirakentajille (paaasiassa 
Pohjolassa, Vasaramaella ja Itaharjulla] seka asunto-osakeyhtioille. 



Sama nakyma toukokuussa 1963. - Yalok. P.-0. Welin. 

Rakennustoiminta ylitti 0.5 milj. m3 huippuvuonna 1928, mutta 
laski seuraavina talouspulan vuosina romahdusmaisesti ollen vuo- 
sina 1932-34 alle 50 ooo m3. Asuntotilanne oli kuitenlcin korjaan- 
tunut niin, etta vajaus oli muuttunut pulakauden ahtaissa oloissa 
ylijaamaksi. Sen seurauksena vuokrat halpenivat, kiinteistonomis- 
tajat eivat pystyneet suorittamaan velkojen korkoja ja lcuoletuksia, 
vaan edessa oli monesti pakkomyynti. 

Jo vuonna 1935 ilmeni puutetta pienasunnoista. Rakennustoimin- 
ta vilkastui kuitenkin vasta pari vuotta myohemmin. Kaupunki 
tuki edelleen omakotirakennustoimintaa, rakennutti vuolzrataloja 
Kurjenmdceen seka perusti pari puolilcunnallista asunto-osalzeyhtio- 
ta. Sota keskeytti vilkastuvan rakennuskauden. Nimenomaan vuo- 
sina 1941 ja 1943-44 oli rakennustoiminta miltei olematonta. 

Sodan jalkeisen ennen nakemattoman vaikean asuntopulan syyt 
olivat monet: pommitusvauriot, rintamamiesten kotiuttaminen, siir- 
I4  



Rakennustoiminta (~ooooo  ms:na) Turussa vuosina 1926-62. Musta viiva 
kuvaa rakennusten kokonaistuotantoa, pilkkuviiva asuntotuotantoa. 

tovaen asuttaminen, suureneva syntyvyys, voimistuva rnuuttoliike 
jne. Nytkin oli vuokrasaannostely valttamaton. Suurten asuntojen 
haltijat joutuivat luovuttamaan osan tiloistaan alivuokralaisille, ul- 
lakkohuoneiden rakentamista omakotitaloihin helpotettiin, tilapais- 
asuntoja osoitettiin mm. entisista saksalaisten parakeista, ns. Pikku 
Berliinista Ruissalontien varrelta. Kaupungin, saastopankkien, 
osuusliikkeiden ja vakuutusyhtioiden toimesta oli vuonna 1941 pe- 
rustettu Turun Sosiaalinen Asuntotuotanto Oy [TASO), ja samana 
vuonna oli Turun Perheenasunto Osakeyhtio - jossa kaupunki oli 
osallisena - ryhtynyt puuhaamaan vuokra-asuntojen rakennutta- 
rnista suuriperheisille. 

Rakennustarvikkeiden, tyovoiman ja paaoman puute esti kuiten- 
kin viela 1940-luvulla korjaamasta asuntopulaa rakentamalla riitta- 
vasti uusia asuntoja. Maan talouselama ponnisteli 1is;iksi sotakorva- 
usvelvollisuuden tayttamisessa. Kun olosuhteet normalisoituivat ja 
vuonna 1949 alulle pantu Arava-lainsaadanto helpotti toissijaisten 



Uusinta Turkua. Kerrostaloja Martinkirkon alapuolella entisella Sokeritehtaan 
tontilla. Keskella museolaiva Sigyn. - Valolz. P.-0.  Welin 1965. 

lainojen saantia, tapahtui kaksi vuosikymmenta hiljaisena pysy- 
neessa rakennustoiminnassa rajahdysmainen laajeneminen: lzun 
vuosina 1931-40 rakennettiin 0.97 milj. m3 ja vuosina 1941-50 1.40 
milj. m3, nousi rakennustuotanto vuosina 1951-60 perati 7.49 milj. 
m3:iin. Seurauksena on, etta syntyi kolzonaan uusia omakotialuei- 
ta, kuten Pahaniemi, Pansio, Perno, Luolavuori, Kaerla, Kastu, Pit- 
lzamaki, Karsamaki ym. ja uusia kerrostaloalueita, kuten Martin- 
malzi, Mantymaki, Vasaramaki, Luolavuori, Iso-Heikkila, Nummi, 
Pohjola ym. Mutta myos vanhoihin numerokaupunginosiin raken- 
netaan paljon - useasti rakennushistoriallisista arvoista ja lzoko- 
naiskuvasta piittaamatta - suuria asunto- ja liiketaloja. Asunto- 
ralzennustoiminnan suhteellinen osuus jai aikaisempia vuosikym- 
menia pienemmaksi: tehtaita, liikkeita, kouluja ym. rakennettiin 
entista runsaammin. 



Ralzennusalan suuret yritykset ovat pyrkineet rationalisoimaan 
tuotantoaan Turussakin niin, etta yritys ei rakenna vain suuria ta- 
loja, vaan kokonaisia alueita. Niinpa TASO on rakennuttanut usei- 
ta taloja Martinmakeen ja Luolavuorelle, Puolimatka Oy Iso-Heik- 
kilaan, Hannunniitylle ja Uittamolle, Rakennus Oy Kaerlaan ja 
Faaskyvuorelle, Kivikartio Oy Luolavuorelle ja Kastuun, Ruola Oy 
Hippoksen alueelle ja Urakoitsijat Oy Vasaramakeen. 

Asuntopulaa ei enaa ole, ja lisaksi 1960-luvun turkulainen asuu 
valjemmin kuin ennen: vuonna 1920 asui 1.89 henkea samassa huo- 
neessa, vuonna 1930 luku oli 1.64, vuonna 1950 1.54 ja vuonna 1960 
1.23. Luvut osoittavat, etta ~~asun topu la~~  on elintasosta ja katso- 
inulzsista riippuvainen kasite. Vuonna 1930 oli asuntoja liikaa, 
vuonna 1950 ..ankara asuntopula~~, ja vuoden 1960 tasoon ei oltu 1a- 
heskaan tyytyvaisia. Ja kuitenkin asumisvaljyys on koko ajan li- 
saantynyt. 

Teknilliset laitokset. Liikenne 

Kaupunki omisti itsenaisyyden ajan alussa kaasu- ja vesijohtolai- 
toksen, jotlza erotettiin toisistaan vuonna 1918. Seuraavan vuoden 
alusta siirtyivat sen haltuun Elektricitatswerk Abo A.G:n omista- 
mat sahkolaitos ja raitiotiet. Kaupungin linja-autoliikenteen aloit- 
tamista harkittiin jo 1930-luvulla, mutta suunnitelmasta tuli tosi 
vasta vuonna I 95 0. Turun Puhelinyhdistys, jossa kaupungilla oli 
ollut osake-enemmisto, yhdistettiin vuonna 1945 teknillisiin laitok- 
siin. 

Ankara vesipula on havahduttanut kaupunginisat kahdesti laa- 
jentamaan vesilaitosta. Kevaalla 1921 Kaarningon pohjavesivarat 
vahenivat nopeasti, ja ankara veden saannostely oli valttamaton. 
Vetta paatettiin ruveta pumppuamaan Halisten kosken ylapuolelta. 
Uusi vesilaitos rakennettiin ripeasti ja otettiin kaytantoon kevaalla 
1923. Vesivaroja katsottiin siella riittavan zoo ooo asukkaan kau- 
pungille. Kuivana sylzsyna 1951 oli veden saannostely jalleen valt- 
camatonta. Nyt padottiin Mynamaen, Nousiaisten ja Ylaneen ra- 
jalla oleva Savojarvi varavesialtaaksi ja vahan myBhemmin ryhdyt- 



tlin toimenpiteisiin veden pumppuamiseksi Paimionioesta Aura- 
jolzeen. 

K~~nnallisen sahkolaitoksen historia alkoi onnettomissn ~~~erlzeis- 
sa: hoyrykattilarajahdys 20.5. 1920 aiheutti kahdeksan tydntekijan 
kuoleman selza suuria aineellisia vahinkoja ja hairioita, mm. laitio- 
tieliikenteen pysahtymisen koko seuraavan kesan ajaksi. Viimeiser 
oljyvalot sammuivat Turun kaduilta vuonna 1919 ja viimeiset ltaa- 
suvalot vuosikymmenta myohemmin. Tilalle tulivat kirklzaat sah- 
kovalot. Ja sahlto - telcnisen ailzakauden symbooli - yleistyy lzoti- 
talouden ja teollisuuden voimanlahteena. Neljan vuosikymmenen 
kuluessa kasvoi Turussa kulutettu sahkomaara viisikymmenltertai- 
selzsi (v. 1920 3 413 milj. kwt ja v. 1960 166 381 milj. ltwt) kulutetun 
kaasun maaran kasvaessa vain viisinkertaiseksi ( I  milj. m3 :sta 4.8 
milj. mS :iin]. 

Kaupungin sisaiset liikenneltysymykset joutuivat vuonna 1931 
perustetun liikennekomitean kasiteltaviksi. Sen kasityksen mukaan 
~~raitiotieverkosto on laajennettava perusliikenneverkoksi, johon 
linja-autnliikenne yhtyy,,. Raitiotieliikennetta ruvettiin nyt kehit- 
tamaan: vanhaa 1.vihreata linjaa.> [linja n:o 11 jatkettiin Kauppa- 
torilta yli vasta rakennetun Aninkaistensillan Pohjolaan asti, niin 
ikaan vanhaa Auransillan yli kulkevaa 1.keltaista linjaa.. (linja n:o 
2) Nummenmaelle ja kolmatta, Uudenmaankatua ja Itaista Pitlzaa- 
lzatua pitkin kulkevaa ..sinista linjaa- (linja n:o 3 )  ruvettiin liiken- 
noimaan vuonna I 93 3. Martinsillan valmistuttua siita tuli kierto- 
linja. Nykyaan kaupunki liikennoi naiden lisaksi kahta linja-auto- 
linjaa [n:ot 4 ja 5).  

Valtio on rakennuttanut kaksi ylikaytavasiltaa: Aninkaistensil- 
lan (valmistui v. I 93 I )  ja Hameensillan (1936) ja kaupunki Martin- 
sillan (1939) ja Hirvensalon sillan (1949) ja levityttanyt Tuomiolzirk- 
ltosiltaa (1956). Jatkuvasti kasvanut moottoriajoneuvoltanta on pa- 
kottanut yha maaratietoisempaan katujen ja teiden asfaltoimiseen 
ja leventamiseen, paikoitustilojen lisaamiseen, liikennevalojarjestel- 
man kayttoon ottamiseen ja nopeaa liikennetta palvelevan Piikkion 
-Raision ohikulkutien rakentamiseen. 

Ulospain suuntautuvan maaliikenteen keskuksia ovat vuosina 
1937-38 rakennettu ja vuosina 195 6-57 laajennettu linja-autoasema 



ja vuonna 1940 val.mistunut rautatieasema. Maan rautatieverkkoa 
luotaessa Turku oli jaanyt ~~lzuolleeseen kulmaan.. . Tilannetta ei 
muuttanut I 920-luvun alussa valmistunut Turun-Uudenkaupun- 
gin rautatie. Niinpa Turku onkin seurannut valppaasti sellaisia 
rautatiehankkeita, jotka parantaisivat sen yhteyksia Ita- ja Keski- 
Suomeen. Kun naista ei ole tullut totta, ovat kunnolliset sisamaa- 
han johtavat maantiet sitakin tarkeampia kulkuvaylia. 

Turku siirtyi ilmailun aikakauteen vuonna 1927, jolloin Aero Oy 
ryhtyi liikennoimaan linjalla Helsinki-Turku-Tukholma. Lento- 
satama sijaitsi aluksi Ruissalon rannassa vastapaata Pikku Pukkia. 
Se ei kuitenkaan riittanyt, ja niinpa rakennettiin Artukaisten lento- 
lzentta kaupungin ja valtion yhteistyona vaikeana tyottomyyskaute- 
na 1933-35. Sodan puhjettua se luovutettiin valtion kayttoon ja pa- 
lautettiin kaupungille urheilu- ja purjelentolzenttana kaytettavaksi 
vuonna I 95 5. Ruskon lentoken tta korvasi talloin Artukaisten ken- 
tan saannollisen liikenteen asemapaikkana. 

Satama. U l k o m a a n k a u p p a  

Eraat sataman kehittamisesta kiinnostuneet liikemiehet - spiri- 
tus rectorina insinoori J. C. Wiese - olivat muodostaneet vuonna 
1917 Transito-Satama Oy -nimisen yhtion. Se oli hankkinut omis- 
tukseensa 932 ha maata Pansion, Pahaniemen, Bagarlan, Artukais- 
ten, Pernon ym. tiloista, alueelta, joka yhtion jasenten mielesta oli 
sataman laajentamiseen sopivinta. He uskoivat, etta laivaliikenne 
tulisi sodan jalkeen vilkastumaan ja keskittymaan muutamiin suur- 
satamiin, jonkalaiseksi Turulla oli edellytylzset kehittya, kunhan 
silla vain olisi luovutettavana kylliksi laaja alue laitureita, raiteis- 
toja, teollisuuslaitoksia ja asuntoja varten. Yhtio tarjosi osakkeitaan 
vuonna 19 I 9 kaupungille, ja pitkan harkinnan jalkeen kaupunki 
ostikin osakekannan kokonaisuudessaan. 

Icaupungin satama Kanavaniemessa osoittautuikin 1920-luvun 
hyvina vuosina ahtaaksi. Niinpa julistettiin vuonna 1927 Itil- 
pailu satamarakennusohjelman aikaansaamiseksi ja laajennustoi- 
hin ryhdyttiin sen voittaneen satamainsinoori K. A. Lasseniuksen 



Kanavaniemen satarnaa vuonna 1949. Korppolaismaen kyljessa 
sulkutelakka. - Valolz. P.-0.  Welin. 

ehdotuksen pohjalla. Aika ei juuri olisi voinut olla otollisempi ta- 
man kaltaiseen yritykseen, silla lamakauden ahdingossa lzamppai- 
levat kaupunkilaiset' saivat kipeasti kaipaamiaan tyopaikkoja, ja 
kaupungille tuli tyo alhaisen kustannustason vuoksi halvaksi. 

Vuosina 1930-32 rakennettiin maantie ja rautatie aljysatamaan 
seka laituri Oravaisten saaren rantaan. Vaylan syvennystoita tar- 
vittiin hyvin vahan. Oljy-yhtiolle luovutettiin alueita, ja sailioiden 
rakentaminen aloitettiin valittomasti. Korppolaismaen sivuun ra- 
kennettiin vuosina 1933-37 sulkutelakka, joka vuokrattiin Crich- 
ton Vulcanille, joka on myohemmin telaklzaa laajentanut. Sinne 
voidaan ottaa sellaisiakin aluksia, jotka eivat mahdl~ Helsingissa 
sijaitsevaan Hietalahden telakkaan. Lansi-Suomen maataloustuot- 
teiden viennin keskittamiseksi Turkuun rakennutti kaupunki vuo- 
sina 1933-34 satamaan voimakasiinin. Turun lzautta suuntautuikin 



Turun linna ja satama-aluetta 26.6. 1941 tapahtuneen tuhoisan pommitul~sen 
jalkeen. - Turun Historiallinen Museo. Valok. Y. Paldan. 

1930-luvun lopussa 75-80 O / o  maan voin ja 91-99 O/o kananmunien 
viennista. Tama aiheutti taas viikottaisten laivayhteyksien avaami- 
sen Stettiniin ja Hulliin. 

Sataman tarkeyden oivaltaen kaupunki laati sen laajentamiseksi 
vuonna 1937 uuden suunnitelman. Sota lykkasi kuitenkin sen to- 
teuttamista. 

Toinen maailmansota toi Turun satamalle ennen kokemattomia 
ja koko maan kannalta tarkeita tehtavia. Varsinaisen henkilokun- 
nan toimiessa suurelta osalta maanpuolustustehtavissa, joutuivat 
heidan normaalit tyonsa vanhojen tai nuorten miesten seka naisten 
hoitoon. Niidenkin suorittaminen vaarallisissa olosuhteissa vaati 
erityista sitkeytta. Kuiva virallinen raportti - satamarakennustoi- 
miston toimintakertomus - kuvaa toita talvisodan paivina nain: 

.,lotenkin kaikki varsinaiset vanhemmat tyomiehet tyoskenteli- 
vat yota paivaa ilman kehoitusta, eika kiellostakaan ollut hyotya. 
Erikoisen maininnan kiitettavasta tyotarmosta saakoon nostokur- 
jenkayttajat ja ratojen hoitajat . . . Eras, joka oli lopettanut keskiyol- 
lii tyonsa, oli pahoilla ilmoilla saannollisesti jo klo 6:ksi aamulla 



Aurajoen suu katsottuna Hirvensalon suunnalta vuonna 1g5c. 
- Valok. P.-0. Welin. 

puhdistanut vissit vaihteensa ilman kaskya. Toinen taas teki tyo- 
taan, puhdisteli teita, ratoja ja vaihteita viela keskipaivallakin, sen 
jBlkeen kun  sotilasviranomaiset muuttivat tyopaivan. Edellisella oli 
syyna 'huono heratyskello' ja jalkimmainen halusi puolestaan teh- 
da jotakin, kun  poikakin on  sodassa.,, 

Sodan aattona perustettu Turun laivastoasema oli Helsingin lai- 
vastoaseman rinnalla meripuolustuksen tarkeimpia tukikohtia. Jo 
talvisodan aikana taalta kasin toimivat laivaston molemmat pans- 
sarilaivat. Kun venalaisilla sodan jalkeen oli hallussaan Hanko, oli 
Turku seka Lounais-Suomen ja Ahvenanmaan meripuolustuksen 
etta ulkomaisten yhteyksien kannalta tarkein tukilzohta. 

Satama joutui kaupallisen ja sotilaallisen merkityksensa vuolzsi 
vihollisen huomion kohteeksi, ja sita pommitettiin ensi lzerran 31. 
12. 1939 ja sitten useaan otteeseen talvisodan loppupuolella selza 
heti jatkosodan alussa. Mutta Turun sataman kasvanut merkitys 
aiheutti sen, etta valtiovalta kiinnitti sen kehittamiseen erityista 



huomiota. Niinpa sataman asema elintarkeiina huoltotiena ja sota- 
laivojen telakointipaikkana johti valtion kustantamiin suuriin mop- 
paustoihin. Sataman laheisyyteen sijoitetulle Oy Vuoksenniska 
Ab:n masuunille oli rakennettava oma laituri, mutta tehtaasta tuli 
myos sataman suurin kayttaja. 

Sodan jalkeisen raaka-ainepulan vuoksi paastiin vuoden 1937 laa- 
jennussuunnitelmaa jatkamaan vasta 1950-luvulla: ruoppausta jat- 
kettiin, laitureita ja raiteistoja rakennettiin nimenomaan Linnan- 
aukon satamaan, huoltorakennus valmistui vuonna I 95 4 ja mat- 
kustajapaviljonki pari vuotta myohemmin. 

Turun satama ei ole ollut valtiovallan suosiossa. Sen rakentami- 
seen on saatu valtionapua vain pari kertaa. Rahtitasoituksella on 
katsottu voitavan parantaa sen kilpailukykya Hangon suhteen vain 
lzovina pakkastalvina. Rautatie- ja maantierakennuksissa on otettu 
sen sisamaan yhteydet huomioon perin hitaasti. Kauppavaihtoluku- 
jen suuret vaihtelut vuodesta toiseen heijastelevatkin niin ollen 
pikemmin talvikuukausien pakkasasteita ja poikkeuksellisia oloja 
lzuin yleista suhdannekehitysta. Pakkastalvet 1936-37, 1941-42, 
1946-47, 1951, 1956, 1960 ja 1962-63 nakyvat oheisessa diagram- 
missa kohonneina lukuina. Sotavuodet 1941-44 olivat Turun sa- 
tamassa vilkkaita, mutta vuonna 1945 merkittiin tilastoon pie- 
nempi luku - tavaranvaihto 214 985 tonnia - kuin milloinkaan 
muulloin. Seuraavana vuonna ulkomaankauppa osoitti jo ..aavis- 
tamatonta vilkastumista~~, mika osoittautui pysyvaksi sodan jalkei- 
seen talouselamaan kuuluvaksi piirteeksi. Tahanastinen huippu - 
I 833 ooo tonnia - saavutettiin vuonna 1956. 

Viisivuotiskautena 1932-36 Turun osuus koko maan markka- 
maaraisesta tuonnista oli 14.9 O / o  ja viennista 7.4 O / o .  Vuosina 1957- 
62 olivat vastaavat luvut 11.8 "/o ja 8.6 "/o. Tuonnin pieneneminen 
johtuu siita, etta Neste Oy ja Naantalin Viljavarasto ovat vetiineet 
sita Turusta Naantaliin. 

Ulkomaankaupan ohella myos matkustajaliikenne on sodan jal- 
keen vilkastunut. Jo ennen sotia liikennoitiin Tukholmaan paivit- 
tain, mutta autolauttaliikenteen paastya vuonna 1961 kayntiin, on 
yhteyksia Ruotsiin ollut kesaisin 21 vuoroa viikossa. Matkustajia 
kulki Turun sataman kautta vuonna 1938 74 362 henkea ja vuonna 



Sataman kautta liulkenut ulkomaanliauppa (100 ooo tonneina] vuosina 1935-63. 
Musta viiva kuvaa lzokonaiskauppavaihtoa ja pillcliuviiva tuontia. 

1962 470 752 henkea. Satamaa lzayttavista turkulaisista varustainois- 
ta mainittakoon ennen kaiklzea vanha turlzulainen Hoyrylaivaosa- 
keyhtio Bore ja Siljavarustamo. 

Elinkeinorakenne. Tyollisyysongelmat 

Oheinen kuvio helpottaa Turun elinkeinorakeilteen analyysia. Se 
osoittaa ensinnakin, etta maatalouden osuus on edelleen pienenty- 
nyt. Teollisuusvaesto on kasvanut lahes samaa vauhtia kuin kau- 
pungin koko vaesto: se oli vuonna 1920 22 472 henkea, vuonna 1950 
3; 043 ja vuonna 1960 42 330 henkea. Suhteellinen maara oli kor- 
lzeimmillaan vuonna 1950, jolloiil teollisuusvaestoon kuului 40.2 O / o  

kaupungin vaestosta. Kasvu on jonkin verran hidastunut, mika joh- 
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Turun  elinkeinoryhmat vuosina 1920 ja 1960. Vrt. s. 195. 

tuu osittain siita, etta rationalisoinnin, koneistumisen ja automaa- 
tion ansiosta teollisuus tarvitsee yha vahemman ihmistyovoimaa. 
Valkka ihmistyovoimaa viihentavaa kehitysta on tapahtunut myos 
rakennustoiminnan piirissa, ovat 1930- ja -40-lulzujen hiljaiselo ja 
vaeston suuri kasvu syita siihen, etta rakennustoiden merkitys on 
jatkuvasti kasvanut: vuonna 1920 siita sai toimeentulon 3 911 ja 
vuonna 1960 12 770 henkiloa. 

Kauppa on ala, jolla ihmistyovoimaa ei juuri voi vahentaa. Kaup- 
pavaesto on siis kasvanut samaa vauhtia kuin kaupungin vaesto, ja 
sen suhteellinen osuus on pysynyt jokseenkin vakiona, noin 13 
'1o:na. Liikennevaeston osuus sen sijaan on hieman vahentynyt, 
nimenomaan rautateiden kohdalla kasvu on ollut hidasta. Muiden 
palveluselinkeinojen osuus on jatkuvasti kasvanut. Vuonna 1920 
ryhma kasitti 9 009 ja vuonna 1960 22 477 henkea. 

Ammateissa toimimattoman vaeston suhteellinen merkitys pie- 
neni jatkuvasti tallakin aikakaudella, kunnes vuoden 1960 vaeston- 



laskennassa siihen luettiin lzaikki 65 vuotta tayttaneet. Vuonna 
1950 oli ammateissa toimimattomien luku 7 768 henlziloa eli 7.6 O/o, 
nlutta vuonna 1960 16 670 henkiloa eli 13.4 Olo. 

Kokonaislzuvana voi siis todeta, etta vuonna 1920 sai 3.1 "lo toi- 
ineentulonsa maataloudesta, 43.6 '10 teollisuudesta ja rakennustoi- 
minnasta seka 39.1 "lo palveluselinkeinoista 12.4 O/o:n ollessa am- 
inateissa toimimattomia. Vastaavat luvut olivat vuonna 1960 1.3 O/o, 
44.3 %, 40.8 '10 ja 13.4 " l o .  Ryhmien suhteelliset osuudet olivat siis 
pysyneet suunnilleen samoina, ja muutokset ovat ryhmien sisaisia. 

Turun ja koko maan teollisuuden tyopaikat ja teollisuusvaesto. 

Tyopaikkoja Tyontekijoita Omist. ja t.henk. Yhteensa 
Turku Kcko Turku Koko Turku Koko Turku KO ko  

abs. O/o maa abs. Yo rnaa abs. O/o maa ahs. % maa 

Turun teollisuuden kehitys ja laajuus verrattuna koko maan teol- 
lisuuteen tulevat esiin ylla olevasta tilastosta. Tyopaikkojen luku 
on Turussa lzasvanut yli kaksinkertaiseksi, mutta niiden kolzo viela 
enemman, tyontekijoiden lukumaara on lahes nelinkertaistunut 
ja toimihenkiloiden ynna omistajien lukumaara yli kuusinkertais- 
tunut. Vuonna 1920 oli tyopaikkaa kohti keslzimaarin 36.6 tyon- 
tekijaa ja 4.6 toimihenkiloa, mutta vuoilna 1960 luvut olivat 62.9 
ja 12.2. Tyopaikkojen suhteellinen osuus koko maan tyopaikkoihin 
verrattuna pieneni aikakauden lzuluessa, mutta niiden palvelukses- 
sa olevien henkiloiden maara suureni vuoteen 1950 asti, mista al- 
kaen on tapahtunut laskua. 

Oheiseen taulukkoon on sijoitettu teollisuuden tyontekijat vuo- 
sina 1949 ja 1961. Ylivoimaisesti tarkeimmat teollisuudenhaarat 
ovat metalliteollisuus, tekstiili- ja vaatetusteollisuus ja elintarvike- 
teollisuus. 



Teollisuudenhaarat vuosina I 949 ja I 96 I .  

1949 1961 
tyo- tyo- 

paik- tyontekijoita O/o paik- tyontekijoita O/o 

koja koja 

Metalliteollisuus 
Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 
Elintarviketeollisuus 
Puu- ja paperiteollisuus 
Savi-, lasi- ja kiviteollisuus 
Graafinen teollisuus 
Kemian teollisuus 
Muu teollisuus 

Yhteensa 

Metalliteollisuuden haaroista yksistaan kulkuneuvoteollisuus - 
suuret laivaveistamot (vanha Wartsila-Yhtyman Crichton Vulcan, 
Oy Laivateollisuus Ab, Valmet 0y:n Pansion telakka ja Fiskars- 
Yhtyman Turun Veneveistamo], polkupyoratehtaat (Tunturipyora 
Cy, vanha Rautateollisuus Pyrkija Oy ja Suomen Polkupyora- ja ko- 
netehdas], monet autokorjaanlot ynna Valtionrautateitten Turun Ko- 
nepaja - antaa tyota runsaalle neljannekselle Turun teollisuustyo- 
viiesta. Muita suuria metalliteollisuuden tyonantajia ovat Oy Vuok- 
senniska Ab:n Turun Rautatehdas, vanha Turun rautamanufaktuu- 
riyhtio, nykyaan Fiskars-Yhtyman Suomen Pultti Oy ja Suomen Pu- 
hallintehdas Oy. Uusinta aikaa metalliteollisuuden alalla edustavat 
Asa-Radio Oy (perustettu vuonna 1927) ja Wallac 0y :n  mittariteh- 
das (1950) ja paikkakunnan vanhimpia - Ejbyn ja Seilin kalkin 
mestareiden (ks. ss. 55 ja 67) - perinteita kultasepanteollisuus, esi- 
merkkina Auran Kultaseppa Oy ja Suomen Kultasepat Oy. 

Kutomateollisuutta hallitsee edelleen kaksi vanhaa suuryritysta: 
Barker-Littoinen Oy ja Villayhtymaan kuuluva Turun Verkatehdas. 
Jalltimmaisen laajentuminen oli I 930- j a -40-luvuilla suuri : tyonte- 
kijoita oli vuonna 1924 65, vuonna 1935 650 ja vuoden 1949 lopussa 
I 800. Vaikka tyontekijamaarassa on sittemmin tapahtunut las- 
ltua, antoivat nama kaksi tehdasta vuonna 1961 tyota noin 2 ooo 



Crichton Vulcanin laivaveistamo vuonna 196j. 

henkilolle. Suuria tyonantajia ovat alalla myos Kutomo & Punomon 
nauhatehdas ja Silo 0y:n trikootehdas. Vaatetustavarain hankkimi- 
sessa on aivan viime vuosikymmenina tapahtunut muutos. Ennen 
ne teetettiin raataleilla ja ompelijattarilla, nyt ostetaan valmiina. 
Valmisvaateteollisuus kasitti edellisella aikalzaudella pari paitateh- 
dasta. Laajentuminen alkoi 19 30-luvulla ja sita on jatkunut sotia 
seuranneen raaka-ainepulan jalkeen. Puku-, leninki- ja paallysvaate- 
alalla oli vuonna 1949 35 tyopaikkaa ja I 564 tyontekijaa. Vuonna 
1961 vastaavat luvut olivat 46 tyopaikkaa ja 2 361 tyontelzijaa. Suu- 
rimpia yrityksia ovat Kestilan Pukimo Oy, joka aloitti tehdasmai- 
sen valmistuksen juuri vuonna 1930, ja Oy Ronka Ab. 

Vauraan maatalousalueen keskuksena ja ympari vuotta avoime- 
na olevan sataman kaupunkina Turulla on tarjottavana elintarvike- 
teollisuudelle erinomaiset edellytykset. Xskeinen puhe kysynnan 
siirtymisesta koskee myos tata teollisuudenhaaraa. Kotien omava- 
raisuus vahenee. Kun elintaso samanaikaisesti nousee, kysytaan yha 
pitemmalle jalostettuja tuotteita. Perinteellisten teurastamoiden, 
meijereiden, myllyjen, leipornoiden ja panimoiden tuotteiden ja- 



Pitlzalle lzehitettya tyonjakoa turkulaisessa valmisvaatetehtaassa. 
- Valok. Kestilhn Pulzimo 196j. 

lostusaste on noussut, ja niiden rinnalle on tullut keskimaarin niita 
suurempia, pitemmalle jalostettuja tuotteita valmistavia tehtaita, 
makkara-, sailyke-, makeis-, keksi- ja leipatehtaita. Perinteellisista 
yrityksista ovat suurimpia Lounais-Suomen Osuusteurastamo, Va- 
lion Turun tehtaat, Turun Vehnamylly, Kaerlan Mylly Oy ja Auran 
Panimo Oy ja uuden tyyppisesta korkeamman jalostusasteen elin- 
tarviketeollisuudesta Huhtamaki-Yhtymaan kuuluvat keksi- ja lei- 
patehdas Ipnos, suklaatehdas Hellas ja sailyketehdas Jalostaja ja 
Vaasan Hoyrymylly 0y :n  tytaryhtio Marja ja Sailyke Oy. 

Vanhat turkulaiset teollisuudenhaarat, saviteollisuus (Kupittaan 
Savi Oy, Wartsila-Yhtyman Turun Posliinitehdas seka Pukkilan 
Kaakelitehdas), tupakkateollisuus (P. C. Rettig & C:o, luettu elin- 
tarviketeollisuuteen), graafinen teollisuus (Kirjapaino Polytypos, Tu- 
run Sanomalehti ja Kirjapaino Oy, Auraprint Oy ja Turun Kivipai- 
no Oy) ja koysi- ja harjateollisuus (Manilla Oy, Harja- ja Sivellin- 
tehtaat Oy), ovat sailyttaneet asemansa. Ripeata on ollut kehitys 
kemian teollisuuden alalla. Alan tyovoiman toim~henkilovaltaisuu- 
den vuoksi ei oheinen tilasto edes anna siita oikeata kuvaa. Vanhan 
Turun Saippua 0y:n (perustettu v. 1886) rinnalle ovat tulleet Far- 
mos-Yhtiot (1947) ja Huhtamaki-Yhtymaan kuuluva Laaketehdas 



Koneistettua elintarviketeollisuutta. - Valok. Ipnos 1965. 

Leiras (1946). Puu- ja paperiteollisuus on Turussa - metsista koy- 
han talousalueen lzeskuksessa - joko jalostusasteeltaan korkeata 
(esim. Turun Pussi- ja Kirjekuoritehdas) tai vientiin keskittynytta 
(Oy Vienti-Export Ltd). Alan tyontelzijamaara on pienentynyt. 

Kasityolaiset ovat rnenettaneet suuren osan asialzkaistaan ja osan 
ammattitaitoista tyovoimaansa teollisuudelle. Kasityoammateissa 
tyoskenteli vuonna 1923 I 946 ja vuonna 1934 z 198 henkea. Abso- 
luuttisessa luvussa ei liene sittemmin tapahtunut suurtakaan muu- 
tosta. Eraat ammatit ovat kadonneet, toisten tyo on muuttanut 
luonnettaan, ja joidenkin tyontekijamaara on suorastaan lisaanty- 
nyt. Eniten tyontekijoita oli vuonna 1923 maalarin, suutarin, raa- 
talin, ompelijattaren ja leipurin ammateissa. Vastaava jarjestys oli 
1960-luvun alussa hieman toinen: parturi ja kampaaja, ompelija, 
maalari ja modisti. 

Laajan talousalueen keskuksena Turlzu on maamme toinen kaup- 
pakeslzus: liikeyrityslaskennassa vuonna I 95 3 taalla oli 250 tukku- 
lzaupan ja I 549 vahittaiskaupan toimipaikkaa. Suurien tuklzulzaup- 
pojen (Aarnio Oy, Keskusosuusliike Hankkija, Keskuslzunta Labor, 
Maamiesten Kauppa Oy, S0K:n ja 0TK:n Turun konttorit) luku- 
maara on itsenaisyyden aikana lisaantynyt yhdella, kun vuonna 
1941 viisi vahittaiskaupan keskusliiketta yhtyi Kesko 0y:ksi. Va- 
15 



hittaiskaupalle on ollut luonteenomaista monimyymalajarjestelman 
(Turun Osuuskauppa, 01. Tarmola, Lounais-Suomen Osuusteuras- 
tamo, Valio, Kulmalan Meijeri Oy ym.) jatkuva laajeneminen ja 
tavaratalojen lisaantyminen. 

Pankkien lukumaara on pienentynyt, kun viimeksi Suomen Maa- 
talous-Pankki ja Suomen Kasityolais-Osakepankki ovat sulautuneet 
suurempiin. Yleisvaltakunnallisten liikepankkien Kansallis-Osake- 
T'ankin, Pohjoismaiden Yhdyspankin ja Helsingin Osakepankin li- 
saksi esiintyy Turun rahamarlzkinoilla kolme kotoista saastopank- 
kia ja Turun Seudun Osuuskassa. Jonkinlaisen esimerkin raha- 
marklzinoiden kehityksesta antanee katsaus turkulaisten saasto- 
panlzkien toimintaan. Osuuskassan (perustettu v. 1923) toimintaa 
kuvastavat luvut vuodelta 1960 mainittakoon sen lisaksi erillisina: 
talletustileja oli 38 187 kpl, luotottomia shekkitileja 445 kpl seka 
inyonnettyja lainoja 5 945 kpl. 

Turkulaisten saastvpankkien toiminta vuosina 19 2 0  ja I 960. 

Luotottomat 
Talletustilit shekkitilit La~nat 

1920 1960 1920 1960 1920 1960 
abs. O/o ahs. O i o  abs. O/o abs. '/a abs. '10 abs. O/o 

Turun Saastopankki 43 364 78 61 549 37 208 48 451 51 1 9th 70 3 595 18 
Turun Suomalainen Saastopankki 11 458 21 60112 36 211 49 280 32 699 26 4549 35 
Turun Tyovaen Saastapankki 796 1 44 363 27 16 3 148 17 110 4 4 879 37 

Yhteensa 55 618 100 166 024 100 435 100 879 100 2 725 100 13 023 100 

Valtakunnallisilla vakuutusyhtioilla on Turussa omat konttorin- 
sa, kuten Suomella, Salamalla, Pohjolalla, Tarmolla, Pohjalla ja 
Kansalla. Maan suurimpiin kuuluvalla Vakuutusyhtio Sammolla on 
taalla paakonttorinsa. Turkulaisia vakuutusyhtioita ovat lisaksi 
Verdandi, Kaupunkien Keskinainen Vakuutusosakeyhtio ja Suo- 
men Merivakuutusyhdistys. 

Itsenaisyyden ajan ensimmaiset vuodet olivat Turunkin talous- 
elamassa hankalia. Idankauppa oli pysahtynyt ja uusia kauppasuh- 
teita lanteen ei ollut viela ennatetty luoda, vuoden 1918 alkupuolis- 
kon tapahtumat olivat sekottaneet maan talouselaman, vallitsi an- 



Aurakatua vuonna 1965. Vrt. s. 182. Uusin tekija katunakymasd on Viljo 
Rewellin suunnittelema Kansallis-Osake-Pankin liiketalo, joka valmistui 

vuonna 1963. - Valok. P.-0. Welin. 

kara elintarvikepula ja inflaatio. Vuosina 1918-22 oli Turussakin 
ankaraa tyottomyytta. Elpymisen merkit alkoivat nakya metalliteol- 
lisuudessa vuonna 1922 ja satama- ja rakennustoissa seuraavana 
vuonna. Vuodet 1923-28 olivat tyomarkkinoilla erittain hyvat. Syk- 
sylla 1928 rakennustyot kuitenkin alkoivat v;iheta kirean rahatilan- 
teen vuoksi. Lama laajeni rakennustoiminnasta riippuville aloille 
ja voimistui seuraavana vuonna vientitulojen alkaessa vaheta. Ti- 
lanne paheni vuosi vuodelta. Rakennusalalla oli havaittavissa hel- 
pottumista vasta vuonna 1936, mutta viela seuraavinakin vuosina 
siirtyi ralzennustyolaisia muualle, paremmille tyomarkkinoille. Me- 
talliteollisuus kesti lamakauden paremmin. Crichton Vulcanilla oli 
suuria valtion tilauksia, ja siella tuntui lama vasta vuosina 1933-34, 
jolloin se oli jo lievenemassa. Vuosikymmenen lopulla oli metalli- 
teollisuudessa tyovoimapulaa. Myos tekstiilitavarain kysynta alkoi 



vilkastua pulan jalkeen, ja vuosikymmenen lopulla teetettiin teh- 
taissa vuorotoita. 

Sotavuodet olivat tyovoimapulan aikaa. Vuonna 1942 voimaan 
astunut tyovelvollisuuslaki velvoitti jokaista 16 vuotta tayttanytta 
kansalaista tyoskentelemaan maanpuolustuksen ja elintarvikehuol- 
lon tehtavissa. Osa kesalomia kaytettiin tyopalveluun ja koulujen 
lukuvuosia lyhennettiin samassa tarkoituksessa. Toinen sodan seu- 
raus, vaikeutuneiden kauppasuhteiden aiheuttama raaka-ainepula 
vahensi tehtaiden toimintaa koko 1940-luvun ajan. 

Miesten palatessa syksylla 1944 siviiliin pelattiin tyottomyytta. 
Palaajat sijoittuivat kuitenkin tyomarkkinoille odotettua helpom- 
min. Henkisen tyon alalla esiintyi jonkin verran tyottomyytta, mut- 
ta maataloudessa ja rakennusalalla oli jatkuvaa pulaa tyovoimasta. 
Tyottomyytta alkoi ilmeta vuonna 1949, ja myoskin 1950-luvulla oli 
tilanne tyomarkkinoilla jatkuvasti tarjontavoittoinen - ammatti- 
miehista saattoi silti olla puutetta. Vaikeuksissa ei ollut - 1930- 
luvun tapaan - rakennusala, vaan nimenomaan ulkomaiden kil- 
pailusta karsiva tekstiiliteollisuus. 

Yhteiskunnan apua tyollisyyskysymyksen hoidossa on siis tarvit- 
tu erikoisesti vuosina I 9 I 8-22, I 92 8-34 ja I 95 o-luvulla talvisin. 
Ensimmaisella kertaa apu oli huollon luontoista: miehille jarjes- 
tettiin sepelinhakkuuta ja luutien tekoa seka toita veistotuvassa, 
naisille tallukka- ja ompelutoita tyotuvassa. Yleisen talouspulan 
ajaksi sattui suuria valtion ja kaupungin teettamia sataman laa- 
jennus-, lentokentta-, raitiotie-, silta- ja sairaalaralzennustoita. 
Maaltamuuttoa pyrittiin ehkaisemaan, ilmoittautuipa 160 perhetta 
muuttamaan asutustilallisiksi maaseudulle. 

Tyollisyyspolitiikka katsotaan nykyaan osaksi yleista talouspoli- 
tiildzaa. Valtion ja kunnan velvollisuudeksi katsotaan sijoittaa tyon- 
sa sellaisiin ajankohtiin, jolloin tyovoiman lzysynta yksityisessa 
sektorissa on liian pieni. Jullziset tyot - suuria viemari-, vesijohto-, 
katu-, tie- ja rakennustoita - olivat 1950-luvulla yleensa kaynnissa 
talvisin myohaissylzsysta kesakuun alkuun. Vuosina 1955 ja 1960 
tyot loppuivat varhain kevaalla eivatka alkaneet syksylla lainkaan, 
ja vuosina 1958-59 ne olivat kaynnissa ympari vuoden. 



Sosiaalitoimi ja sairaalat 

Itsenaisyyden alku ei ollut Turun sosiaalitoimen historiassa vailla 
traagillisia piirteita. =Raskas ja kolkko oli syksy 1918 ia talvi I g I g  
jokaisellekin tassa maassa, mutta monin verroin kolkompi oli usean 
pienen ihmisalun elama kodissa yksinaisen, puutteen painaman 
aidin luona.., lzirjoittaa raportissaan tilapaisen lastensuojelukomi- 
tean puheenjohtaja. Komitea oli perustettu tukemaan yksityisia jar- 
jestoja oloissa, joissa lzunnallinen huoltotoiminta oli osoittautunut 
riittamattomalzsi. Kun sen tukemat lasten paivakodit lzesalla 1918 
avasivat ovensa, >>pyrki niihin suuret maarat kalpeita, nalkiintynei- 
tii lapsia.. . Tilapaisjarjestelyt olivat tarpeen vuoden 1920 alkuun asti. 

Tilanteessa vuosina 1939-44 oli monia yhtalaisyylzsia vuosien 
I 9 I 8-1 9 olojen kanssa. Elintarvikepula, saannostely ja inflaatio 
koettelivat eniten yhteiskunnan vahavakisia. Sodassa olevien per- 
heille oli maksettava sotakuulzausipallzlzaa, kaatuneiden - noin 
I ooo turkulaisen miehen - ornaisista ja invaliideista oli huolehdit- 
tava, siirtolaiset sijoitettava, pommituksista karsimaan joutuneita 
autettava, lapsia siirrettava maaseudulle ja Ruotsiin. Nytkin valtio 
ja lzaupunki joutuivat vetoamaan lahimmaisen auttavaan kateen ja 
kansalaisjarjestoihin. Poikkeustila oli nyt pitempi, mutta myos yh- 
tejskunta lujempi kuin itsenaisyyden alussa. 

Kriisitilanne vuosina 1918-19 osoitti lastensuojelutyon itsenais- 
tymisen valttamattomyyden. Lastensuojelulautakunta syntyi vuon- 
na I 923 tarlzeimpana tehtavana sijoittaa huostaan otetut turvatto- 
mat lapset kasvatuskoteihin ja lastenkoteihin seka suojelukasva- 
tusta tarvitsevat koululzoteihin. Kaupunlzi tuki paivakotitoimintaa 
ja otti vuonna 1937 yllapitaakseen lastentarhat ja sodan jalkeen 
lastenseimet. 

Kaupungin huollettaviksi joutuneet sijoitettiin aikaisemmin ero- 
tuksetta ~~vaivaistaloon~~. Kun taman huostaanoton syyt olivat mo- 
net: vanhuus, synnynnainen vajavaisuus, henkinen tai ruumiilli- 
nen sairaus, invaliditeetti, alkoholismi, irtolaisuus, perheen laimin- 
lyonti jne., oli kunnalliskoti ongelmallinen ja usein epaviihtyisa 
paikka. Tyolaitos tosin irtosi kunnalliskodista jo vuonna 1926, mut- 
ta varsinainen kohennus asiassa tapahtui 1950-luvun puolivalista 



alkaen. Alkoholistit siirrettiin talloin Kustavin Laupukseen ja ter- 
veet vanhukset heille paljon viihtyisampaan ymparistoon, Luola- 
vuoren vanhainkotiin. Kunnalliskotiin jai nain ollen ltolme erillista 
osastoa: ltroonillisten tautien sairaala, B-mielisairaala ja yleinen 
osasto, johon sijoitettiin muista kuin ylla mainituista syista huos- 
taan otetut. 

Valtion tehostunut sosiaalipolitiikka - nimenomaan kansanela- 
kelain, perhe- ja lapsilisalakien seka sairausvakuutuslain toteutta- 
minen - on lisannyt sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalimenojen 
osuus kaupungin menoista on ollut koko itsenaisyyden ajan noin 
11 Ole. Kun lisaksi seurakunnat, Pelastusarmeija, Katulahetys ym. 
iarjestot tekevat omalla alueellaan myos sosiaalista tyota, on todet- 
tava, etta Turkukin on 1960-luvulla paljon turvallisempi ja miellyt- 
tavampi paikka vahavakisille kuin 1920-luvulla. 

Turussa sijaitsivat maamme ensimmaiset sairaalat: keskiaikai- 
nen, sittemmin Seiliin siirretty Pyhan Yrjanan hospitaali ynna 
vuonna 1759 toimintansa aloittanut valtion lasarettisairaala, jossa 
oli itsenaisyyden ajan alussa 208 paikkaa. Turku ja ymparistokunnat 
ryhtyivat vuonna 1933 tukemaan sen laajentamista ja toimintaa 
merkitsemalla kaikkiaan 304 paikkaa. Turun paikkaluku - zoo - 
on sittemmin kasvanut alueliitosten yhteydessa ja oli 1960-luvun 
alussa 229. Turussa omaksutun kaytannon mukainen keskussai- 
raalalaki saadettiin vuonna 1948. Turun laaninsairaala muuttui - 
oltuaan vuodesta 1943 laaketieteellisen opetuksen tyyssijana ja jou- 
duttuaan uuden lain mukaisen keskussairaalapiirin haltuun - vuon- 
na 1958 Turun yliopistolliseksi keskussairaalaksi. Pian ryhdyttiin 
suurentuneen paikkaluvun mukaisiin laajennustoihin. 

Jos haluaa keskittya tarkastelemaan kunnan yllapitamasta sai- 
raanhoidosta vain niita aloja, joilla muuttuminen on ollut nopeinta, 
on keskityttava kulkutauti-, tuberkuloosi- ja mielisairaaloihin. Kau- 
pungin 116 kulkutautipaikkaa eivat riittaneet esimerkiksi tulirok- 
koepidemian riehuessa vuosina I 932-3 3 j a 19 36-37, vaan oli perus- 
tettava tilapaisia sairaaloita. Uusi kulkutautisairaala valmistui 
vuonna 1942. Naiden tautien riehunta talttui, kun antibiootit yleis- 
tyivat niiden hoidossa, ja vajaat kymmenen vuotta myohemmin 
voitiin noin puolet kulkutautisairaalan paikoista kayttaa muihin 



Turun yliopistollisen keslcussairaalan vuonna 1937 valmistunut ralcennus. 
Arkkitehtina J. Paatela. - Valok. P.-0. Welin. 

tarkoitulzsiin. - Vuonna 1929 saadettiin laki tuberkuloosi- ja mieli- 
sairaalain valtionavusta. Turussa, jossa oli jo viitisen vuotta puu- 
hattu tuberkuloosisairaalaa - paikaksi oli ostettu alue Ruskolta - 
suunnitelmat alkoivat muuttua hyvaa vauhtia todellisuudeksi. Ra- 
kennettavasta Varsinais-Suomen parantolasta varattiin paikkoja, ja 
oma tuberkuloosisairaala valmistui vuonna 1935 kunnallissairaalan 
alueelle. Esimerlziksi vuonna 1949 oli kaupungilla 266 tuberkuloo- 
sipaiklzaa. Sittemmin tuberlzuloosi on kokenut - uusien laakkeiden 
ansiosta - saman kohtalon kuin kulkutaudit. Kalevanniemen las- 
tenparantola on lopetettu, oma tuberkuloosisairaala on muutettu 
lzirurgiseksi sairaalaksi ja Varsinais-Suoinen parantolan paikkoja on 
voitu myyda. Jaljelle jai enaa 85 tuberkuloosipaikkaa. - Vuonna 
1920 lzaupungilla oli 140 mielisairaanhoitopaikkaa eli paikka 500 
henlzea lzohti, vuonna 1960 niita oli 639 eli paikka zoo henlzea koh- 
ti. Kaupungin mielisairaalaa on jatkuvasti laajennettu ja vuonna 
1953 perustettiin B-mielisairaala. Lisaksi lzaupunlzi on jatkuvasti 
ostanut paikkoja piirisairaaloista. Ylikuormitusta on silti ollut. 



Yksityisista sairaaloista Turun Sairaskoti on toiminut koko itse- 
naisyyden ajan. Seikon sairaala lopetti toimintansa vuonna 1953 
ia ..Lasten Hyvaksi.,-yhdistyksen vuonna 1919 perustettu sairastupa 
vuonna 1937 laaninsairaalan lastenosaston avatessa ovensa. Turun 
Radiumkoti aloitti toimintansa vuonna 1961 ja ruotsinkielisten 
kuntien yllapitama Turunmaan sairaala vuonna 1950. 

Turussa kuoli vuonna 1920 824 henkea. Tarkeimmat kuolinsyyt 
olivat: verenkiertoelinten taudit zo O/o, tuberkuloosi 19 O/o, keuhko- 
tulehdus ja katarri 11 O/o, tartuntataudit 9 O/o, kasvaimet 9 O/o, v&i- 
valtainen kuolema 5 O/o ja aivojen ja selkaytimen taudit I O/o. Vuon- 
na 1962 kuoli I 293 henkea, ja tarkeimmat kuolinsyyt olivat: veren- 
kiertoelinten taudit 31 O/o, kasvaimet 18 O/o, keskushermoston veri- 
suonten taudit 11 O/o, v5kivaltainen kuolema 8 O/o, tuberkuloosi 3 "/o, 
keuhkokuume ja keuhkotulehdus 3 O/o ja tartuntataudit I O/o. Ha- 
viavat taudit, tuberkuloosi, lceuhkotulehdus seka tartuntataudit ai- 
heuttivat siis vuonna 1920 perati 39 O/o ja vuonna 1962 vain 7 O/o 
lcuolemantapauksista, 1960-luvun kansantaudit, verenkiertoelinten 
sairaudet, kasvaimet ja keskushermoston sairaudet vuonna 1920 
3c O/o ja vuonna 1962 60 O/o kuolemantapauksista. Vakivaltaisten 
kuolemantapausten - tapaturmien ja itsemurhien - suhteellinen 
csuus oli lisaantymassa. Niiden uhreiksi joutuneista oli vuonna 
1920 78 O/o ja vuonna 1962 62 O/o miehia. 

Turku koulu- ja kulttuurikaupunkina 

Yleiskatsauksen koululaitoksen laajentumiseen antaa seuraavalla 
sivulla oleva lcoululaisten ja opiskelijain maaria kuvaava taulukko. 

Koululaisten ja opiskelijain maaran kasvu kiihtyi sotien jalkeen, 
i a  varsinkin 1950-luvulla - suurten ikaluokkien ehdittya kansa- ja 
oppikouluikaan - on lukumaara miltei kaksinkertaistunut. Am- 
matti- ja korkeakouluissa opislcelevien maara on tasaisesti kasvanut, 
aikakauden alussa se oli 7.5 O/o ja vuonna 1960 z7.0°/o. Suurten ika- 
luokkien tullessa 1960-luvulla ammatti- ja korkeakouluikaan on ta- 
ma kasvu entista nopeampaa, niinpa lukuvuonna 1962-63 opiskeli 
naissa kouluissa 32.1 O/o eli miltei kolmannes kaikista opiskelijoista. 
Koulunkaynnin yleistyminen taas nakyy siita, etta vuonna 1920 oli 



koululaisten ja opiskelijoiden maara 13.8 O / o  Turun vdziluvusta ja 
vuonna 1960 vastaava luku oli 22.4 O / o .  Ei-turkulaisten suhteellinen 
osuus lienee kuitenkin aikakauden lopussa ollut suurempi kuin sen 
alussa, joten luvut eivat ole taysin vertailulzelpoisia. 

Koululaitoksen kehitys vuosina I 919-1960. 

191 9-20 1929-30 1 9 3 9 4 0  1 9 4 S 5 0  1959-60 
abs. 'to abs. O/o abs. % abs. % abs. '/a 

Kansakoulut 4990 59.6 4299 47.6 5 256 50.4 6 863 47.2 12 222 43.9 
Ammattikoulut 507 6.1 684 7.6 1 215 11.6 1 974 13.5 3 306 11.9 
Oppikoulut 2 758 32.9 3 420 37.9 3 332 32.0 4 398 30.2 8 113 29.1 
Korkeakoulut 120 1.4 627 6.9 624 6.0 1 331 9.1 4 196 15.l 

Yhteensa 8 375 100.0 9 030 100.0 10  427 100.0 14 566 100.0 27 837 100.0 

Oppivelvollisuuslain saatamisen aikoihin vuonna 1921 Turun 
kansakoululaitos oli ennattanyt puolen vuosisadan ikaan. Oppivel- 
volliset velvoitettiin Turussa kaymaan koulua syksysta 1924 alkaen, 
ja kansakoulujen vanha jako kolmeen alkeis- ja kolmeen reaali- 
luoklzaan muutettiin normaalilzsi jaoksi kaksivuotiseen ala- ja neli- 
vuotiseen ylakouluun. Jatko-opetus muuttui pakolliseksi paivakou- 
lulcsi vasta vuonna 1936. 

Kaarinan esilzaupunkialueen mukana Turku sai kolme seka Maa- 
rian esikaupunltialueen mukana nelja uutta ltoulua. Suurten ilza- 
luokkien tulo kansakouluikaan 1950-luvulla aiheutti oppilasmaariin 
lzalzsinkertaistumisen ja valtavan tilanpuutteen, mika johti seitse- 
man uuden koulun - mm. erillisen kansalaiskoulun - ralzentami- 
seen vuosikymmenen kuluessa. Sittemmin on oppilasmaara hiukka- 
sen vahentynyt, ja tilalzysymys helpottunut. 

Myoskin toisen peruskoulun, oppikoulun, oppilasmaara oli varsin 
staattinen 1940-luvun jalkipuoliskolle saakka. Kahden suomenkie- 
lisen valtion poikalyseon rinnalle tuli 1920-luvun alussa yliopistoon 
johtava valtion tyttolyseo, ja vuosikymmenen lopulla aloitettiin tyt- 
tijkoulussa ja nykyisessa Puolalan yhteislyseossa kokeilu ns. uus- 
muotoisella, 3-4 luokkaisella keskilzoululla, joka kokeilu on sittem- 
min lopetettu. 



Tilanpuute oli 1950-luvulla oppikouluissa viela suurempi kuin 
lzansakouluissa. Valtion koulujen lukumaara oli tosin lisaantynyt 
yhdella - normaalilyseolla - mutta lisaksi oli entisiin kouluraken- . 
nuksiin ahdettava sotia edeltaneeseen ailzaan verrattuna kaksin- 
kertainen oppilasmaara. Vanhan suomalaisen yhteiskoulun rinnalle 
tuli vuosikymmenen lopulla kaksi uutta yksityiskoulua, ja 1960- 
luvulla on suomenkielisten oppikoulujen lukumaara lisaantynyt 
viela kolmella. Ahtaus on vahenemaan pain. 

Samoja vaikeuksia ei ole ollut ruotsinkielisilla kansa- ja oppi- 
kouluilla. Tilanpuutetta ei ole ollut, onpa oppikoulujen lukumaara 
vahentynytkin viidesta kolmeen. 

Suurinta kohentumista on Turussa itsenaisyyden aikana tapah- 
tunut jatko-opintomahdollisuuksien kohdalla. Ammattiopetuksella 
on Turussa vanhat perinteet, joita teknillisella alalla edustivat ylei- 
nen ammattilaiskoulu ja teknillinen koulu. Edellinen oli alun pita- 
en lahinna ammattioppilaille tarkoitettu ..sunnuntai- ja ehtookou- 
lu>>, jolla sulautuessaan vuonna 1960 ammattioppilaitokseen oli ta- 
lzanaan 73 lukuvuotta. Ammattikoulu aloitti toimintansa Nummen 
lcansakoulussa vuonna 1941 perustamisasian oltua vireilla puolitois- 
ta vuosikymmenta. Sille oli jo ennen sotia varattu tontti Parkkima- 
elta, mutta koulu ja siihen liittyva juhlasalirakennus rakennettiin 
-- arkkitehtina R.-V. Luulzkonen ja rakentajana Arvonen Oy - 
vasta vuosina 1947-51, jolloin noin neljwnes koulurakennuksen 
kustannuksista saatiin lahjoituksina Goteborgista. Tilat osoittautui- 
vat monipuoliselle koululle pian liian pieniksi, ja niinpa varattiin 
wonna  195s Juhannuskukkulan vesilinnan alatilat koulun kayt- 
toon. Uusia linjoja - joukossa keskikoulupohjaisiakin - on ammat- 
tilzouluun perustettu elinkeinoelaman vaatimuksia vastaavasti ja 
20 OIo paikoista on varattu naapurikunnille. Vanhaan valtion teolli- 
suuskouluun liittyi vuonna 194s telznillinen opisto, ja samoihin ai- 
koihin alkoi oppilaitolzsen oppilasmaara nopeasti kasvaa. 

Kauppaopistossa oli alkanut suomenkielinen opetus vuosisadan 
alussa. Kun laitoksella 1920-luvun alussa oli taloudellisia vaikeuk- 
sia, oli se vaarassa keskeytya. Asia selvisi kaupungin lisattya opis- 
toa yllapitavalle saatiolle antamaansa apua ehdolla, etta suomen- 
ja ruotsinkielisia linjoja yllapidetaan taysin samanarvoisina osas- 



Abo Akademin uusia rakennuksia. Taustalla Erik Bryggmanin suunnittelema 
kirjatorni vuodelta 1935, edessa kirjaston lisarakennus vuodelta 1957, 

suunnitellut W. Baeckman, ja Yrjo Liipolan veistama J. J. Wecksellin patsas. 
Oilrealla ruotsinkielisen kauppakorlrealroulun vuonna 196; valmistunut 

rakennus, jonka on niin ikaan suunnitellut W. Baeckman. 
- Valok. P.-0. Welin. 

toina. Kaupunki yllapitaa vuonna 1919 perustamaansa lzauppakou- 
lua, joka oli vuoteen 1959 asti pelkastaan suomenkielinen, ja tukee 
liilzeapulaiskoulun toimintaa. 

Vanhoja, tosin pienehkoja turkulaisia ammattikouluja ovat ruotsin- 
kieliset Turun merenkulkukoulu, Hogre svenska lantbrukslarover- 
ket ja Abo hemslojds- och handarbetslararinneinstitut ynna Turun 
Taideyhdistyksen piirustuslzoulu. Valtion sairaanhoitajakoulu aloit- 
ti toimintansa vuonna 1929 laaninsairaalan alueella. Alan turkulai- 
nen koulutus on monipuolistunut 1950- ja -60-luvuilla. Monipuoli- 
siksi aikuiskasvatuksen tyyssijoiksi ovat kehittyneet vuonna 1908 



perustetut tyovaenopistot, sotien jalkeen aloittanut Tyokeskus Au- 
rala ja Turun kristillinen kansanopisto, joiden patevien tilapais- 
opettajien tarpeen tyydyttamiseen yliopistot ovat luoneet aivan 
uudet edellytykset. 

Turusta tuli itsenaisyyden ajan alussa jalleen yliopistokaupunki, 
kun Abo Akademi aloitti toimintansa tammikuussa 1919 ja Turun 
Yliopisto kesakuussa 1922. Ruotsinkielista akateemista luentotoi- 
mintaa oli Turussa ollut jo vuodesta 1903 ja kesayliopistotoimintaa 
vuodesta 19 I 3.  Ajatus ruotsinkielisen yliopiston perustamisesta oli 
syntynyt tahan toimintaan osallistuneessa piirissa. Vuonna 1908 oli 
perustettu akatemiakomitea ja vuonna I 9 I 7 akatemiaa yllapitava 
saatio. Abo Altademin opetustoiminta kehittyi nykyiseen laajuu- 
teensa jo 1920-luvulla. Toiminnan alkaessa siina oli humanistinen, 
matemaattis-luonnontieteellinen ja - maan ensimmainen - valtio- 
tieteellinen tiedekunta, kemiallis-teknillinen tiedekunta syntyi 
vuonna 1920 ja teologinen nelja vuotta myohemmin. Tyyssijakseen 
Abo Akademi oli ostanut tai lahjoituksina saanut tuomiokirkon la- 
heisyydessa sijaitsevia 1800-luvun suurporvariston taloja. 

Suomenkielinen kesayliopistotoiminta oli alkanut Jyvaskylassii 
vuonna 1912. Artikkeleissaan ~ ~ A j a s s a ~ ~  Uuden Auran paatoimittaja 
K. N. Rantakari esitti ruotsinkielisten toimeliaisuuden ja Turun 
vanhojen perinteiden innoittamana tunnetun teesinsa: =Suomalai- 
nen yliopisto Turkuun tai ei ollenkaan suomalaista yliopistoa-. 
Vuonna 1917 perustettiinkin Turun Suomalainen Yliopistoseura, jo- 
lta loi yliopistolle taloudellisen pohj an organisoimalla vuosina I g I 8 
-22 koko maan kasittaneen kerayksen. Perustettaessa vuonna 1920 
yliopistossa oli humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen 
tiedekunta. Laaketieteellinen tiedekunta aloitti toimintansa vuonna 
I 943 ja lainopillinen vuonna I 96 I. Turun Yliopiston sijaintipaikaksi 
ajateltiin aluksi Iso-Heikkilaa. Sinne sijoitettiin kuitenkin vain erai- 
ta eksaktisten tieteiden tutkimuslaitoksia. Paarakennukseksi ostet- 
tiin Kauppatorin laidassa sijainnut Phoenix-hotelli. Yliopiston laa- 
jentumisvaiheessa 1950-luvulla tama osoittautui auttamattoman pie- 
neksi, ja niin yliopisto joutui realisoimaan entiset kiinteistonsa ja 
rakennuttamaan vuosina 1952-57 uudet kauniit rakennukset kau- 
pungin osoittamille tonteille Vesilinnanmaelle. 



Turun Yliopiston vuosina 1952-57 ralzennetut Aarne Ervin suunnittelemat 
rakennulzset. Oikealla hallintorakennus, jossa myoskin osa humanistista 
tiedekuntaa tyoslzentelee, taustalla luonnontieteellisen ja lainopilliseil 
tiedekunnan ralzennus ja vasemmalla kirjasto. - Valok. P.-0. Welin. 

Yksityiset lahjoittajat tekivat mahdolliseksi Turun yliopistojen 
toiminnan niiden ensimmaisina vuosikymmenina. Abo Akademi 
on saanut taakseen suurlahjoittajia - huomattavimpia heista kaup- 
paneuvolzset Ernst ja Magnus Dahlstrom. Turun yliopistoa perustet- 
taessa taas haluttiin nimenomaan vedota koko kansaan. Suurlah- 
joittajia oli vahemman, heista ensimmaisia maanviljelysneuvos 
Alfred Kordelin ja talousneuvos K. F. Joutsen. Ajan mittaan on 
lzuitenkin lzaynyt mahdottomaksi yllapitaa yksityisilla varoilla yli- 
opistojen jatkuvasti laajenevaa toimintaa. Turun Yliopisto paasi 
valtion tuesta osalliseksi laaketieteellisen tiedekunnan perustamis- 
vaiheessa ja Abo Akademi vuonna 195 5. 

Opiskelijamaaran puolesta yliopistot pysyivat pienina ja saman- 
suuruisina 1950-luvun alkuun saakka. Siita pitaen on Turun Yli- 
opisto laajentunut tavattoman nopeasti: lulzuvuonna 1949-50 opis- 
lzelijoita oli 500 ja syyslukulzaudella 1964 5 042. Abo Akademin koh- 
dalla vastaavat luvut ovat 457 ja I 168. 

Abo Akademin yhteydessa toimivan vuonna 1927 perustetun 



ruotsinkielisen kauppakorkeakoulun rinnalle perustettiin vuonna 
I 949 suomenkielinen kauppakorkeakoulu, jossa on opiskelumahdol- 
lisuus myos kauppaopiston kayneilla ei-ylioppilailla. Sodan jalkei- 
sen opettajapulan lieventamiseksi vuonna 1949 syntynyt valiaikai- 
nen opettajakorkealzoulu toimii edelleen Nummen koulussa. 

Laajeneva koululaitos ja kohoava tiedon taso luovat ja vaativat 
uusia edellytyksia kulttuurielamalta. Nain on syntynyt uusia elavi8 
instituutioita, joiden ymparille kulttuurielama kiertyy. 

Yliopistojen mukana syntyneet tieteelliset kirjastot, Turun Yli- 
opiston kirjasto (n. j jo ooo nidosta) ja Abo Akademin kirjasto (ni- 
doksia jonkin verran vahemman) palvelevat koko kaupunkia, ja 
kaupunginkirjasto (v. 1920 n. 9 j  ooo ja v. 1962 n. 283 ooo nidosta) 
on myos opiskelijoiden ahkerassa kaytossa Tieteellisten seurojen 
toiminnalle luonnollisesti vasta yliopistojen olemassaolo loi kesta- 
vat edellytykset. 

Turun Historiallinen Museo sai 1930-luvun lopulla haltuunsa pa- 
lontakaisen puukaupungin huomattavimman jaannoksen Luostariil- 
maella ja sisusti sen kasityolaismuseoksi seka vuonna 1956 vanhan 
Qwenselin talon ja sisusti sen apteekkimuseoksi. Ja kun Eric Lenc- 
qvistin lupailema -suopeampi kohtalo>. (s. 124) vihdoin restauroin- 
nin muodossa tuli kolmen vuosisadan aikana rappeutuneen ja toi- 
sen maailmansodan aikaisissa pommituksissa vaurioituneen linnan 
vanhan osan osaksi, syntyi Historiallisesta Museosta oloissamme 
ainutlaatuisen elava museo. Arvokasta tyota turkulaisperinteiden 
vaalijana on tehnyt myos Abo Akademi, jonka hallussa on useita 
inuseoita ja kokoelmia. 

Muita Turun kulttuurielaman elavia soluja ovat taidemuseo ja 
vuonna 1951 valmistunut konserttisali, joka on kaupunginorkeste- 
rin, entisen ~oitannollisen Seuran orkesterin, toiminnan tyyssija ja 
suurten kokousten ja juhlien pitopaikka. Vanhan ruotsalaisen teat- 
terin lisaksi kaupungissa toimi vuosina I 9 I 6-46 tyovaenteatteri ja 
vuosina 1918-46 Turun teatteri. Edellisen toimitalon tuhouduttua 
tulipalossa ne yhdistyivat ja siirtyivat kaupungin haltuun. Tulipalo 
vaurioitti myos Lounais-Suomen Maalaisten talossa sijainnutta kau- 
punginteatteria, ja niinpa se joutui vuosikymmenen ajan pitamaan 
esityksiaan konserttisalissa. Teatteri sai oman talon vuonna 1962. 



Turun Urheilunystavat -seura lehtori August Blombergin johdolla 
oli tehnyt uraauurtavaa tyota fyysisen kulttuurin hyvaksi vaalimal- 
la Urheilupuistoa viiden vuosikymmenen ajan vuoteen 1943, jolloin 
kaupunki otti yllapitaakseen tata koko maan urheiluelamassa suu- 
reen maineeseen noussutta aluetta. Muita merkittavia kaupungin 
gllapitamia urheilulaitoksia ovat Kupittaan urheilupuisto, hieklza- 
rannat ja Samppalinnanmaen maauimala. Vuonna 1962 kaupungis- 
sa toimi 65 yleisurheilu-, voimistelu-, purjehdus-, uima- ym. seuraa, 
ja useat niista olivat kolzo maankin urheiluelamassa tunnettuja. 

Turulla on uranuurtajan asema myos sanomalehdiston historias- 
sa. Nykyaan siella ilmestyy maan vanhin sanomalehti, vuonna 1824 
aloittanut ja sittemmin 1880-luvulla liberaalisen ryhman mainek- 
lzaana aanenkannattajana esiintynyt Abo Underrattelser. Levikil- 
taan suurin sanomalehti on Turun Sanomat [perustettu v. 1904). Li- 
salzsi ilinestyy kaksi vasemmistolehtea, Turun Paivalehti [ent. Lan- 
si-Suomen Tyomies ja Sosialisti, 1898) ja Uusi Paiva (1945). Lehdis- 
tokuoleman uhreiksi ovat itsenaisyyden aikana joutuneet vanha 
Uusi Aura (1881-1964) ja Turunmaa (1922-53). Saman kohtalon 
ovat kokeneet eraat aikakauslehtiyritykset, kuten Porthan-Seuran 
Lansi ja ruotsinkielinen Granslzaren. 

Seurakunnallisten toimintakeskusten lukumaara on lisaantynyt, 
kun on rakennettu Martinkirklzo (T. Sora ja G. Wahlroos 1933)~ 
Ylosnousemuskappeli (E. Bryggman 1941)~ useita seurakuntataloja 
ja tyokeskuksia. Varsinaisen hengellisen tehtavansa ohella seura- 
kunnat toirnivat yha voimakkaammin myos vanhusten huolto-, 
nuoriso- ja lastensuojelutyon alueella. 

Turun valtakunsallinen asema 

Turku on edelleen maan kirkollinen paakaupunlzi. Siella asuu 
arkkipiispa ja siella lzokoontuu kirkolliskokous. Siella sijaitsee maan 
vanhin hovioilzeus, ja se on maaherran residenssikaupunki. 

Turusta on tullut uudelleen yliopistokaupunki ja nimenomaan 
1950-luvulta alkaen sen korlzeakoulut ja ammattiopistot ovat veta- 
neet opislzelevaa nuorisoa Suomen kaikilta lzolkilta. Kirjastokeskuk- 
sena se on maan toinen ja museokaupunkina maan ensimmaisia. 



Turun sataman tarkeys on tunnettu koko maassa nimenomaan 
paklcastalvina ja poikkeusaikoina. Sen merkitysta tuontisatamana 
on viime vuosina hieman vahentanyt Naantalin voimistunut kil- 
pailu, viennissa sen sijaan voi havaita pienta nousua. Yhteyksien 
parantaminen maan muille seuduille on koko tarkastellun aika- 
kauden esilla ollut kysymys. 

Turun teollisuus - 1950-luvulta alkaen myijs rakennusteollisuus 
-- tyoskentelee koko maan markkinoita varten. Tyopaikkojen suh- 
teellinen luku on koko maahan verrattuna alentunut, mutta niiden 
koko suurentunut. 




