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Turun keskustassa tarkenee talvellakin
TURKU Tuoreen väitöksen mukaan kaupunkimainen rakenta-
minen lämmittää keskusta-alueita. Tutkimuksessa selvisi, että 
Turun keskusta on parhaimmillaan jopa 10 astetta ympäristö-
ään lämpimämpi.

Keskustaa lämmittävään kaupunkimaiseen maankäyttöön 
kuuluvat tiheä rakennuskanta ja asfalttipinnat. Korkeampi 
lämpötila muodostaa keskustaan lämpösaarekkeen, joka ilme-
nee Turussa talvisin vuorokaudenajasta riippumatta.

Lämpötilaero keskustan ja ympäristön välillä on suurin öisin. 
Lämpimintä on tavallisesti tyynellä ja selkeällä säällä. 
Tutkija Juuso Suomen Turun yliopistoon tekemä maantie-

teen väitös tarkastetaan ensi viikon perjantaina.

RAUMA
HENRIIKKA KORTE, LÄNSI-SUOMI

Sepän talon sisätilat puhdis-
tuivat lauantaiaamuna roskista 
ja roinasta, kun Rauman kult-
tuuripalveluiden ja Sepän talon 
työryhmän toteuttivat yhteis-
voimin siivoustalkoot. Paikalle 
saapui kymmenkunta vapaaeh-
toista, ja siivoustyö saatiin pää-
tökseen ripeästi.

– Pääasiassa siivoamista riit-
ti papereissa ja muissa roskis-
sa. Myös sahanpurua löytyi por-
taikosta, ja löysimmehän me 
yhden turkinkin, talkoolaiset 
luettelivat.

Sisätilojen siivouksen lisäksi 

Sepän talon puutarhaa on kun-
nostettu.

Pihapiirin yleisilme sai en-
simmäisen piristysruiskeen jo 
keväällä, kun rakennusta ym-
päröivä aita kunnostettiin. Li-
säksi Päivi Raivion kesäisen 
Tunne+Tila -tilateossarjan 
myötä pihamaalle saapuneet 
paviljongit ovat tulleet jäädäk-
seen.

Kunnostuksessa on
varmasti järkeä
8-henkiseen Sepän talon työ-
ryhmään kuuluvat Tarmo 
Thorström ja Hannele Kol-
sio ovat yhtä mieltä siitä, että 
Sepän talossa on potentiaalia 

kulttuurikäyttöön.
He kuitenkin myöntävät, että 

kunnostus on vuosien projekti. 
Tällä hetkellä Sepän talo on ol-
lut käyttämättömänä 14 vuotta, 
ja se on kytketty irti sähkö- ja 
vesijohtoverkoista.

– Pääasiassa talo on varsin 
hyvässä kunnossa, kattoa lu-
kuun ottamatta selvitään luul-
tavasti pintaremontilla, Kolsio 
uskoo.

Talon kuntotaso riippuu työ-
ryhmäläisten mukaan siitä, 
mitä osa-aluetta tarkastellaan. 
Katto on talon osista huono-
kuntoisin, ja se onkin mahdol-
lisuuksien mukaan tarkoitus 
kunnostaa ensimmäisenä.

Monia kulttuurikäytön
puolestapuhujia
Sepän talon kohtalosta järjes-
tettiin avoin keskustelutilai-
suus elokuussa Sepän talossa 
järjestetyn POP UP -toimiston 
yhteydessä.

– Tilaisuus keräsi paikalle pa-
risenkymmentä kiinnostunutta, 
joilla kaikilla oli yhteneväinen 
kanta Sepän talon kohtalosta: 
talo ansaitsee tulla korjatuksi, 
Kolsio muistelee.

Samaisessa tilaisuudessa teh-
tiin päätös erillisen Sepän ta-
lon työryhmän perustamisesta. 
Työryhmään valittiin eri alojen 
edustajia, jotka ovat ajaneet Se-
pän talon kulttuurikäyttöön ot-
tamista kuntalaisaloitteen muo-
dossa.

Mielipidettä on kyselty myös 
kaupunkilaisilta.

– Osa kannatti talon kunnos-
tamista lasten, osa vanhusten 

käyttöön. Yhtä kaikki, Sepän 
taloa kuvailtiin sanoilla helmi, 
koru ja timantti. Toista sataa 
vastausta puolsivat kaikki jon-
kinlaiseen kulttuurikäyttöön ot-
tamista, Kolsio painottaa.

Kaupunki suhtautuu
myönteisesti
Talkoisiin osallistunut Rauman 
kaupungin kulttuuripäällikkö 
Risto Kupari kertoo kaupun-
gin suhtautuvat myönteises-
ti Sepän talon kunnostukseen, 
joskaan ei aivan ehdoitta.

– Kaupunki huomautti heti 
kuntalaisaloitteen käsiteltyään, 
ettei Sepän talon käyttöönotto 
saa olla Rauman kaupungille 
rasite, Kupari tiivistää.

– Pitkäaikainen käyttö, esi-
merkiksi 20 vuoden vuokraso-
pimus voisi olla sopiva tie edetä 
asiassa.

Seuraavaksi askeleeksi kun-
nostusprojektissa Kupari eh-
dottaa jonkinlaista kuntokar-
toitusta.

– Kevyt selvitys esimerkiksi 
kattorakenteiden kestävyydes-
tä olisi paikallaan, sillä katto on 
vuotanut. Tulee selvittää, min-
kälaisia vahinkoja vuodoista on 
voinut syntyä, Kupari sanoo.

Välietappi voisi
olla jo ensi kesä
Rakennuksen kunnostuksessa 
aiotaan Sepän talon työryhmän 
mukaan edetä rakennuksen eh-
doilla.

– Uutta hirvitystä ei olla luo-
massa, huudahtaa Thorström.

– Kaikki uudistukset tehdään 
vanhaa kunnioittaen, mikä te-
kee työstä pitkälti hidasta käsi-
työtä, Kolsio pohtii.

Kunnostuksesta selvittyään 
Sepän taloon on kaavailtu mo-
nenlaista toimintaa – taiteilija-
vierasasuntoja, työpajoja sekä 
näyttelyitä. Vuonna 1925 ra-
kennetun talon satavuotisjuh-
lat voisivat työryhmäläisten 
mukaan olla sopiva etappi töi-
den etenemiselle.

– Rohkeasti voitaisi laittaa vä-
litavoite jo ensi kesän 95-vuotis-
juhlille, Kolsio nauraa.

”
Toista sataa vas-
tausta puolsi-

vat kaikki jonkinlaiseen 
kulttuurikäyttöön otta-
mista.”
Hannele Kolsio

Rauman kulttuuripalvelut ja Sepän talon työryhmä yhdistivät voimansa ja siivosivat Sepän talon talkoilla lauantaina.

Kulttuuriväen haaveena kunnostettu
Sepän talo 100-vuotisjuhliksi

Hannele Kolsio, Tarmo Thorström ja Risto Kupari keräsivät tavaraa roskalavalle. Vanha pyörä sekä 
muu roina saivat lauantaisissa talkoissa lähtöpassit. ”Siivouksen jälkeen on hyvä jatkaa eteenpäin 
projektissa”, iloitsi Kolsio.

Juha Sinisalo

Siivoustalkoisiin osallistunut Taru-Taina Nora löysi siivouksen yh-
teydessä Sirkka Sepän hammaslääkärivastaanotosta informoi-
neen kyltin ja vanhoja lehtiä.

TÄSTÄ ON KYSE
SEPÄN TALON MONET VAIHEET

� Sepän talon yli vuoden 
mittainen rakennusprojekti val-
mistui vuoden 1925 keväällä.
� Taloa asuttivat pitkään Sirk-
ka ja Eino Seppä, joiden mukaan 
talon nimi on vakiintunut Sepän 
taloksi.
� Moni muistaa Sepän talon 
Sirkka Sepän hammaslääkäri-
vastaanottona.
� Rauman kaupunki sai Sepän 
talon hallintaansa vuonna 2004 
pakkolunastusmenettelyn 
kautta.
� Syyskuussa 2014 Sepän ta-
lon työryhmä loi kuntalaisaloit-

teen, jotta Sepän talo saataisi 
kulttuurikäyttöön. Työryhmä 
esitti tyhjillään olevan talon 
käyttöä raumalaisten yhdis-
tysten ja kulttuuritoimijoiden 
toimitilana.
� Aloite sai kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta myönteisen 
vastaanoton, joskin asioiden 
etenemiseksi työryhmältä 
edellytettiin selkeää suunnitel-
maa.
� Lauantaina kunnostuspro-
jekti notkahti askeleen eteen-
päin, kun talon sisätilat siivottiin 
talkoovoimin.

Eräs havainto oli, että tuuli viilentää Turun keskustaa enemmän 
kuin pilvisyys.

Roni Lehti

HELSINKI
STT

Entinen pääministeri Esko 
Aho (kesk.) on samaa mieltä 
presidentti Sauli Niinistön 
kanssa siitä, että hallitus on 
luonut illuusion talouspoliiti-
kan hoitamisesta. Aho moittii 
Ylen haastattelussa hallitusoh-
jelmaa kummalliseksi toiveiden 
tynnyriksi.

– Poliitikon pitää luoda stra-
tegia, Aho sanoi.

Hänen mielestään talouspo-
liittisen valiokunnan roolia pi-
täisi vahvistaa. Aho lopettaisi 
myös puheet elvytyksestä.

Ahon mukaan 2007–2008 ei 
ymmärretty, että Suomi oli ra-

kenneongelmissa. Ajateltiin, et-
tä kyse on vain ajasta.

Tuolloin pääministeri oli 
Matti Vanhanen (kesk.).

Aho Ylellä: Hallitus-
ohjelma on kummallinen 
toiveiden tynnyri

Esko Aho oli pääministeri vuosina 1991–1995.

Seppo Samuli

Sinustako 200 000 000:s 
matkustajamme?

200 000 000 matkustajan raja menee  
lähiaikoina rikki Punaisilla laivoillamme. Kenties se olet sinä?  

Varaa matka ja nauti joulupöydästä, joka on katettu 14.11. alkaen. 
Merimyymälöissä teet jouluostokset kerralla niin pukinkonttiin  

kuin joulupöytään.

Vuorokauden risteily, Viking Grace
alk. 39 €Inside-hytti ja 2–4 hlöä

Vuorokauden risteily, Amorella
alk. 12 €Hytti ja 2–4 hlöä

Piknik-päiväristeily, sis. joulubuffet ruokajuomineen
alk. 37 €/aikuinenAmorella & Viking Grace

Varaukset ja liittyminen maksuttomaan Viking Clubiin vikingline.fi
Myyntipalvelu 0600 41577 (1,75€/puhelu + pvm/mpm)

TALLINNA

Tallinnan -risteilyt
Raumalta kuljetuksin sun-
nuntaisin! Bussi mukana!

Alk. hlö/B4. Kiertoajelu 7,-

Portus  su  34  to, la 84
Central + su  47  to, la 109
Euroopa  su  54  to, la 119
Forum  su  59  to, la 129

1 yö 2 yötäHotellipaketit

Alehinnalla
23.11.

7.12., 14.12. alkaen 33,-
29

& Joulu

03 45800 ma-pe 9-17   
www.ikaalistenmatkatoimisto.fi

Rentoudu ja nauti laadukkaissa Viron kylpylöissä! Tähti täysihoito, muut 
alk. puolihoito, hlö/H2. Kuljetus satamaan 30,- sis. laukunkuljetuksen.

KYLPYLÄLOMAT VIROON JouluJoulu
kylpylässä

21.12. alk. hlö/H2
Marraskuun

9.-19.11.

Marraskuun

9.-19.11.

Mega-ALE
Tallinnan -risteilyt

Mega-ALE 5 päivää, su-to
Fra Mare 23., 30.11. 209
Laulasmaa 23.11... 209
Paradiis 23.11.-14.12. 239
Grand Rose 23.11... 249
Meriton 23.11.-14.12. 259
Viiking 30.11. 209 

4 päivää, to-su
Fra Mare 27.11. 189
Rüütli 20.11.-18.12. 209
Viimsi 20., 27.11. 219
Laulasmaa 27.11... 199
Kalev 27.11., 11.12... 269
Tervis 11.12., 18.12. 199

8pv, su-su/to-to/la-la
Fra Mare 30.11... 299
Rüütli 20., 27.11... 349
Paradiis 27.11., 4.12... 339
Viimsi 27.11.-14.12. 339
Viiking 30.11. 309
Laine* 30.11.-14.12. 319

Meri/Rüütli 6pv 349
Laulasmaa 6pv 379
Meriton 6pv 399
Pühajärve 7pv 399
Fra Mare* 7pv 439
Laine* 7pv 489

Kylpyläjoulu Unkarissa, 6pv23.12.
alk. 899

Alk. hlö/H2 30.11. asti. Kuljetukset 30,-/hlö.

Esiintyjät: 
22.11. Don Johnson Big Band 

29.11. Lauri Tähkä 

Kuljetus Turun satamaan 
 22.11., 26.11., 29.11., 3.12. 

10.12., 12.12., 13.12. 

16€
Alk. hlö/I4 10.12. 

Hinta sis. kuljetuksen.
 

 matkavekka.fi

Viking Grace  
–risteilyt

Esiintyjät:

–risteilyt–risteilyt

Jouluristeily  
24.–25.12. alk. 143 €/hlö 

I2-hytti, sis. ateriapaketin.  
Liityntäkuljetus lisämaksusta


