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Å

bo Akademin sydämessä sijaitsee Arken-kortteli, jossa tärkeä osa Turun teollista historiaa on tyylikkäästi restauroitu yliopiston humanistisen tiedekunnan käyttöön.
Arken kuuluu Suomen vanhimpiin teollisuuskortteleihin. Toiminta alkoi vuonna
1857, kun Åbo Jernmanufactur Bolag aloitti toimintansa ja rakennutti alueelle viisi
teollisuusrakennusta, jotka piirsi G.Th.Chiewitz. Arkenissa on valmistettu mm. junavaunuja ja
materiaalia Venäjän armeijalle. Uusimmat rakennukset ovat 1930-luvulta.
Kun Åbo Jernmanufactur ajautui konkurssiin, Arkenissa toimivat kauan eri pienyritykset. Turun
kaupunki omisti yhä pahemmin rapistuvat rakennukset ennen kuin ne siirtyivät Stiftelsen för
Åbo Akademille. Arkenin restaurointi yliopistotiloiksi valmistui vuonna 2004.
Arkenin aulassa voi vielä muutaman viikon ajan nähdä kiinnostavan arkkitehtuurihistoriallisen
näyttelyn ”Eurooppa Turussa”, jossa taulujen ja pienoismallien avulla havainnollistetaan Suomen
ja Euroopan eri aikojen arkkitehtuuria.
Näyttely on avoinna 20.1.2012 asti arkisin klo 8-17 sekä la 14.1. klo 11-14. Näyttely on tehty yhteistyössä Åbo Akademin ja Tampereen teknillisen yliopiston välillä. Sen on koonnut
prof.emeritus Tore Tallqvist.

Arkenissa aistii yhä
Turun teollisen menneisyyden
Missä sijaitsee:
Tehtaankatu 2, Turku
Palvelut:
Café Arkenissa voi syödä lounasta arkisin,
kahvilan vieressä on myös 32 hengen kabinetti.
Ruokaa voi tilata myös eri tilaisuuksiin.
Café Arkenissa ja Arkenin aulassa voi järjestää
yksityisiä juhlia 100 – 200 hengelle.

ANTTI VAALIKIVI

ARKEN

I Arken andas Åbos industriella förflutna
I Åbo Akademis hjärta finns kvarteret Arken, där en viktig del av Åbos industrihistoria stiligt
har restaurerats för humanistiska fakultetens behov.
Arken tillhör Finlands äldsta industrikvarter. Verksamheten inleddes år 1857, när Åbo
Jernmanufactur Bolag inledde sin verksamhet och lät uppföra fem industribyggnader, som
ritades av G.Th.Chiewitz. I Arken har man tillverkat bl.a. tågvagnar och material till ryska
armén. De nyaste byggnaderna är från 1930-talet.
När Åbo Jernmanufactur gjort konkurs verkade i många år olika småföretag i kvarteret.
Åbo stad ägde byggnaderna, som förföll allt mer. När Stiftelsen för Åbo Akademi övertog
kvarteret, restaurerades de för ÅA:s bruk. Renoveringen var färdig år 2004.
I Arkens aula kan man ännu under några veckor se den intressanta arkitekturhistoriska
utställningen ”Europa i Åbo”, där man med hjälp av tavlor och miniatyrmodeller åskådliggör
Finlands och Europas arkitektur under olika tider.
Utställningen är öppen till 20.1.2012 vardagar kl. 8-17 och lör 14.1.kl. 11-14. Utställningen
är gjord i samarbete mellan Åbo Akademi och Tammerfors tekniska universitet, den är sammanställd av prof.emeritus Tore Tallqvist.

Huomaa myös tämä:
Arkenista voi lukea lisää ÅA:n julkaisemassa
kirjassa ”Allt af jern” (2004), kirjan on toimittanut
Maren Jonasson ja Ann-Catrin Östman
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