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Kylpyläympäristöllä oli tärkeä merkitys osana virvoittavaa kokemusta. Ihanteellinen 
kylpyläympäristö vastasi kaupunkiporvariston nostalgian kaipuuseen. Maaseutumainen miljöö ja 
vehreä luonto olivat vihamielisen, likaisen ja tunkkaisen kaupunkiympäristön vastakohta. 
Mannereurooppalaiset kylpylaitokset sijaitsivat paikoilla, joiden ilmasto, luonnonkauneus ja 
maisemat saivat osakseen vuolasta ylistystä. Vastaavasti suomalaiset kylpylät pyrittiin sijoittamaan 
mahdollisimman houkuttelevaan ympäristöön. Kokemuksena sijainti ja matka kylpylään olivat jo 
osa elämystä.1 
 
Vanhaa luostarikaupunkia siunasivat luonnonmuodostelmat, jotka olivat kuin luotuja kävelyretkien 
kohteiksi. Ympäröivät kalliot lämmittivät kaupunkia vielä auringonlaskun jälkeen, mikä teki 
kaupungin ilmastosta erittäin miellyttävän ja luokseen kutsuvan. Kaikkiaan ympäristöä pidettiin 
ihanteellisena lomailuun sekä hermojen lepuuttamiseen. Eräskin Naantaliin opintoretkelle saapunut 
kansakoulunopettaja muistelee, kuinka ”[l]opun päivästä sai kukin käyttää parhaansa mukaan joko 
Naantalin lumoavan auringon laskun ihailemiseen, souteluun meren usein peilikirkkaalla pinnalla 
tahi muuhun rauhoittavaan huviin.” 2  Luonnonläheisyys ja pastoraali idylli loivat kaupunkiin 
tunnelman, joka oli Suomessa ainutkertainen. Vaikka Naantalin ilmapiiri saattoi joillekin olla liian 
maalaismainen, miellettiin kaupunkia ympäröivä luonto, saaristo ja meri kauniiksi vailla 
vertaistaan. 
 
Monissa matkakuvauksissa esiin nousee kaupungin kiireettömyys. Naantalin kaupunkia kuvataan 
samaan aikaan rauhalliseksi pikkukaupungiksi, joka elää omaa elämäänsä ajan virrassa, mutta 
toisaalta se nähdään kansainvälisenä keskuksena, jonka kaduilla puhuttiin venäjää, ranskaa ja muita 
vieraita kieliä. Ristiriitaista kuvaa selittää kaupungin kahtia jakautunut elämä 1900-luvun alussa. 
Toisaalta kaupunki oli kesäisin kylpyläkaupunki, joka veti puoleensa erityisesti venäläisiä turisteja 
Pietarista, mutta toisaalta se eli talvisin rauhaisaa pikkukaupungin elämää, jonka kirkon tornissa ei 
ennen vuotta 1889 ollut viisareita ja kellokoneistoa.3 Kuuluisan sananlaskun mukaan ”Naantalissa 
saa aikaa ostaa.”4 Aika oli pysähtynyt, kuten paikalleen maalatut kellotaulun viisarit kirkontornissa, 
sitä siis riitti yllin kyllin vaikka muille myytäväksi.5 
 
Suomen ensimmäisessä runsaasti kuvitetussa viikkolehdessä, Helsingin Kaiussa kuvataan Naantalin 
elämää 1900-luvun alussa seuraavasti: 
 

”Vanha Naantali ei ole kuollut. Se elää ja tarinoi sekin hengellään, ihmisillään, 
tyypeillään, rakennuksillaan ja muistoillaan. Ei Suvinen Naantali kumminkaan tällaista 
kuvaa tarjoa. Silloin on oikea Naantali kätkeytynyt näkymättömiin, ja vieras tunnelma 
vallitsee kaikkialla. Itämaalaisia parveilee katuja pitkin ja vieraat kielet kaikuvat 
kapeilla kujilla ja vuorilla. Tummasilmäiset parit istuvat puistojen sohvilla, ja vain 
harva naantalilainen on niin sivistynyt, että ohikulkiessaan heidän puhettaan 
kuullessaan tietää, mitä kieltä se kulloinkin on, ranskaa, ryssää vai saksaa. – Ja suvella 
ovat pienet puutalot täynnä kesävieraita, ja kadut ovat kuin europpalaisen kylpypaikan. 
Ei järjestyksen valvominenkaan silloin riitä kaupungin ainoalle ystävälliselle poliisille, 
vaan on hänellä erikoiset kesä-apulaisensa. Talvella sensijaan on toista.”6 

 



Vielä Topeliuksen vieraillessa kaupungissa 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla kiireestä ei 
kuitenkaan ollut tietoakaan. Kaupunki oli menettänyt luostariajan komeutensa ja pyhyytensä. Siitä 
oli tullut ”Suomen Avignon”7 ilman komeita raunioita. Kaupunki, joka oli vaipunut muistoihinsa. 
Topeliuksen kuva 1870-luvun Naantalista on varsin nukkavieru: 
 

” […] hävitä pois maan päältä tuo mahtava luostari kaikine? vierasmajoineen, 
asukkaineen; aseta sen sijaan matalia mökkejä, kukkatarhoja ympärille, kukkaspottuja 
ikkunoille, sukkaa kutovia akkoja sekä hyväntahtoisia, säästeleviä porvareita, aseta 
määrä-aikoinaan sinne, tänne, kaljuille, harvaan männikköä kasvaville kallioille 
muutamia kylpylävieraita; anna tämän kaiken yli kaareutuvan pilvisen taivaan katsoa 
alas aution meren, suuren kirkon, pienen, köyhän, hiljaisen, unohdetun kaupungin 
puoleen – sitten sinä näet nykyisen Naantalin.”8 

 
Topeliuksen kuva Naantalista saattaa olla hieman liioiteltu ja kurjistava, sillä tekstistä käy ilmi, 
miten hän ylenkatsoi kaupungin uutta ponnistusta kohti mainetta. Lukiessaan Topeliuksen ajatuksia 
Naantalista, tulee väkisinkin mieleen, ettei hän katsonut hyvällä uutta huvittelua vanhan luostarin 
raunioilla. 
 
Vuonna 1863 kylpylätoimintojen siirtyessä Naantalin kaupungin ytimeen alkoi kuitenkin muutos, 
joka sai huipentumansa 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Käännettä voidaan pitää hyvin 
nopeana ja voimakkaana, sillä vain kahta vuosikymmentä Topeliuksen kirjoituksen jälkeen olivat 
hiljaisuus ja rauha, ainakin kesäisin kadonneet kylpylävieraiden ja turistien jalkoihin. 
  
Naantalista tuli yksi Suomen suven huvittelukeskuksista, jossa ihmiset kävivät kylpylähoitojen 
lisäksi näyttäytymässä. Kaupungin kylpyläturismi kukoisti 1910- ja 1920-luvuilla, jolloin 
vuosittaisia kylpylävieraita kävi Naantalissa toista tuhatta. 9  Kylpylätoiminta oli siirretty 
Viluluodosta itse kaupunkiin, Nunnaniemelle vuonna 1863, koska vanhan kylpylän toiminnan 
uudistamisessa oli epäonnistuttu. Ensimmäinen rakennus rakennettiin pikavauhtia kesällä 1863 ja 
sitä saneerattiin ja laajennettiin useaan otteeseen vierailijamäärien lisääntyessä.10 
 
Samanaikaisesti tapahtuvan kylpyläkulttuurin muutosta kohti aktiivisempaa toimintaa ja lomailua 
voidaan pitää käänteentekeväni, sillä muutos vedenjuomisesta aktiiviseen kylpyläelämään sai 
aikaan sosiaalista kanssakäymistä, joka lopulta kanavoitui erilaisina aktiviteetteina. 
 
Koska vieraat koostuivat pääosin säätyläistöstä ja varakkaista lomailijoista, oli kylpylän 
huolehdittava kaupungin huvi- ja seuraelämästä. Toiminnan keskeisiksi paikoiksi vakiintuivat 
Merisali ja Kaivohuone vanhan Viluluodossa sijainneiden tilojen menetettyä merkityksensä. 
Musiikki kuului olennaisena osana 1800-luvun lopun kylpyläkulttuuria. Naantalissa kuultiin 
paikallisen Maskun musiikin -yhtyeen lisäksi saksasta varta vasten tuotettua orkesteria. Vuonna 
1887 rakennettiin uusi musiikkipaviljonki Merisalin läheisyyteen, jossa kylpylävieraita viihdyttivät 
Turun soitannollisen seuran jäsenet ja Räntämäen orkesteri. Vuosien varrella Naantalissa vierailivat 
kotimaiset laulajattaret, laulajat sekä säveltäjät. He esiintyivät joko osana kylpylän juhlallisuuksia 
tai antoivat omia konserttejaan. Ei ollut tavatonta, että ulkomaisten oopperoiden primadonnat 
Moskovasta, Berliinistä tai muualta vierailivat Naantalissa.11 
 
Vähä vähältä eri toimintamuodot saivat omat organisaationsa joko kylpylän puolesta tai 
kaupunkilaisten ja kesävieraiden avustuksella. Varhaisessa vaiheessa kylpylävieraiden keskuudesta 
valittiin nk. Huvi- ja hyöty-yhdistys, jonka tarkoituksena oli toteuttaa erilaisia aktiviteetteja. 
Myöhemmin kylpylällä oli tätä tarkoitusta varten oma intendentti, joka huolehti kylpylävieraiden 
viihdyttämisestä. Hän organisoi musiikkituokioita sekä huviretkiä ympäröivään saaristoon. Milloin 
kohteena oli Ruissalo, milloin Merimaskun salmen ranta tai jokin muu merellinen kohde.12 
 



Suomalaisten kylpyläkaupunkien aktiviteetteihin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa kuului 
kävelyä, tanssia, ratsastusta, tennistä, sulkapalloa, keilailua ja purjehdusta. Myöhemmin mukaan 
tulivat myös moottoriurheilu ja kilpa-ajot. Naantalissa tiettävästi harrastettiin ainakin 
promeneerausta vanhan luostarikirkon varjossa sekä kuparivuoren puuttomilla rinteillä, josta saattoi 
ihastella eteen avautuvaa saaristomerta, Airistoa, Rymättylän vuoria sekä Naantalinaukolla leikkiviä 
valkopurjeita. Myös keilailu oli suosittua ajanvietettä, kuten myös verkkopallolajien harrastaminen. 
Ensimmäiset viitteet huvi- ja seurapurjehduksista Naantalin ruokoa kasvavilla rannoilta ovat 1860-
luvun viimeisiltä vuosilta.13 
 
Purjehdustoiminnan alkaminen lähivesillä osuu yhteen ensimmäisten pursiseurojen perustamisen 
kanssa. Suomeen oli vuonna 1856 perustettu Segelföreningen i Björneborg (BSF), jonka jälkeen 
myös Helsinkiin ja Turkuun oli perustettu omat seuransa. Purjehdusurheilu laajeni 1800-luvun 
loppuun mennessä koko maahan, suurimman perustamisaallon ajoittuessa 1880-luvulta 1910-
luvulle. Ensimmäisen maailmansodan alkaessa seuroja oli noin 40 koko maassa. 14  Usein 
kaupunkien porvaristot olivat harrastaneet purjehdusta jo ennen sen saattamista organisoiduksi 
toiminnaksi.15 
 
Naantalissa kaupungin ja maalaiskuntien vakituiset asukkaat vuokrasivat mielellään veneitään 
kesävieraille. Tavallisesti merelle lähdettiin rannanläheisyyteen lyhyelle huvipurjehdukselle, mutta 
jotkut vieraista uskaltautuivat pidemmälle merimatkalle. He saattoivat kiertää Luonnonmaan, 
vierailla Merimaskussa tai Ruissalon huviloilla. Eräät kylpylävieraat toivat myös oman 
huvipurtensa vierailunsa ajaksi Naantaliin, josta oli helppo matkata kohti Suomen suloista 
saaristoa.16 
 
Meriyhteyksiä ajatellen Naantali oli perustettu ihanteelliselle paikalle. Sieltä oli helppoa saavuttaa 
niin pohjoisessa sijaitsevat rannikkopitäjät kuin etelässä siintävä Airisto sekä Turku, Parainen, 
Nauvo ja Suomenlahden kohteet. Höyrylaivoilla Naantalista pääsi aina Viipuriin ja Vaasaan 
saakka.17 Lomapurjehtija saattoi edetä Ahvenanmaalle saarten suojaamia vesireittejä pitkin tuulisen 
ja aallokkoisen Kihdin sijaan. Ennen Ukko-Pekan sillan rakentamista kaupunkia oli helppo lähestyä 
joka suunnasta. Tuulelta Naantalinaukkoa suojasivat korkeat kalliorinteet ja maininkia kapeassa 
merenlahdessa ei päässyt syntymään nimeksikään. Luonnon suoman suojan myötä kaupungin 
satama oli ihanteellinen rantautumispaikka. Se oli kuin luotu satamaksi. Naantali tunnettiin jo 1700-
luvulla oivallisena satamapaikkana, jopa Turkua parempana.18 Ei siis ihme, että kaupunki kutsui 
saapumaan vesitse luokseen. 
 
Vesi sen eri konteksteissa on ollut elinehto Naantalin kaupungille. Suojaisat vesireitit mahdollistivat 
yhteydet muihin asutuskeskuksiin, josta Naantaliin virtasi kylpylävieraita, uusia aatesuuntauksia ja 
ideoita sekä vaurautta. Kylpylän olemassaolo oli elinehto luonnonhelmassa sijaitsevalle 
kaupungille, jossa teollisuutta ei ollut nimeksikään ennen 1950-lukua. Naantalissa toimi 
itsenäisyyden ajan alussa vain kaksi teollista laitosta: höyrypolttimo ja sen yhteydessä toiminut 
saha. Teollistuminen alkoi toden teolla vasta 1940-luvulla Suomen öljyntuonnin siirtyessä 
Viipurista Naantaliin. Öljynjalostamo kaupunkiin rakennettiin 1950-luvun jälkimmäisellä 
puoliskolla, ja vuonna 1960 valmistui Imatran Voiman höyryvoimalaitos sataman kupeeseen.19 
 
Kylpyläinstituution vaikutus kaupungin kehityksessä on ollut huomattava. Kylpylälaitos ei ollut 
ainoastaan työnantaja ja vaurauden tuoja naantalilaisille, vaan sen kautta kaupunkiin saapuivat 
uusimmat kulttuuriset vaikutteet sekä monet niistä aktiviteeteista, joita nykyisin Naantalissa 
harrastetaan. Kylpyläelämän muutosta kohti aktiivisempaa vapaa-aikaa ja ilonpitoa voi pitää 
samanlaisena muutoksena Naantalissa, kuten myös Hangossa ja muissa kylpyläkaupungeissa kuin 
huvilaelämän syntymistä Ruissaloon ja muihin kesäparatiiseihin 1850-luvulla. Huvilaelämä synnytti 
joukon uusia sosiaalisia toimintoja, joista yksi oli ensimmäisten purjehdusseurojen perustaminen. 
Kylpyläkaupungeissa vastaava muutos tapahtui 1900-luvun alussa. Hanko sai oman 



purjehdusseuransa vuonna 1906 ja Naantali 1917. Ilman Viluluodon terveyttä edistävää 
mineraalipitoista vettä ja luonnon muovaamaa satamaa, saattaisi kaupungin historia olla kokonaan 
toisenlainen. 
 
 

Kylpylävieraat	ja	talolliset	Naantalin	vesillä	
 

”Ihmisen maailmaantulolle on helppoa ilmoittaa tarkka aika päivälleen ja vaikka 
minuutilleen, mutta ihmisten muodostamien yhteisöjen syntymisen hetki on usein 
suorastaan makuasia.”20 

 
Purjehdusseuran iän määrittäminen on kuin veteen piirretty viiva. Ei ole olemassa yhtä 
virstanpylvästä, jota kaikki maamme pursiseurat käyttäisivät oman ikänsä määrittämiseen. Monet 
seuroista juhlivat syntymäpäivänään joko seuran perustavaa kokousta tai sen sääntöjen 
hyväksymispäivää, jolloin viranomainen on antanut yhteisölle sen virallisen statuksen. Vielä 
vaikeampaa on määrittää yhteisön tarkka ikä, jos sen toimialaa on harjoitettu alueella organisoidusti 
ilman viranomaisten puolesta vahvistettua organisaatiota. 
 
Naantalin Purjehdusseuran tapauksessa seura täyttää sata vuotta lähes samanaikaisesti Suomen 
tasavallan kanssa vuonna 2017. Olisi kuitenkin ollut mahdollista, että seura saattaisi olla joitain 
vuosia tai jopa muutamia vuosikymmeniä vanhempi, sillä huvi- ja kilpapurjehdusta Naantalissa ja 
sen lähivesillä on harrastettu jo 1860-luvun lopulta lähtien, suurella todennäköisyydellä jo 
aikaisemmin.21 
 
Naantalin kaupunki kuuluu siihen osaan Suomen rannikkoa, jossa harjoitettiin 
talonpoikaispurjehdusta varhaisessa vaiheessa. Kaupunki eli ympäröivän saariston antimista ja se 
puolestaan tarjosi mahdollisuuden saaristolaisille kaupata kalaa ja muita hyödykkeitä niitä 
tarvitseville. Purjehdus oli pakonsanelema taito, joka oli opeteltava teiden ja siltojen puuttuessa. 
Saaristolaiset eivät käyneet kauppaa vain lähikaupunkeihin, sillä jo keskiajalta lähtien talolliset 
harjoittivat kauppapurjehdusta Tukholmaan. Talonpojat olivat taitavia purjehtijoita ja heidän 
veneensä kehittyivät tarpeiden mukaan. Tultaessa 1800-luvulle Tukholman kaupan ja perinteisen 
talonpoikaispurjehduksen merkitys saaristomeren taloudelle alkoi hiipua osana merenkulun 
ammattimaistumista. Perinteiset limisaumaiset alustyypit korvautuivat uusilla tasasaumaisilla 
kuunareilla ja prikeillä, jotka eivät eronneet kaupunkilaisten varustamista rahtilaivoista juurikaan.22 
Vanhemmat ja pienemmät alustyypit jäivät näin ollen rannikkoliikenteeseen ja kalastuksen 
harjoittamiseen. 
 
Purjehdusurheilun organisoituminen liittyy tältä osin samaan yhteiskunnalliseen muutokseen ja sen 
katsotaan alkavan Suomessa 1800-luvun puolessa välissä. Merenkulun ammattimaistuminen koski 
myös kaupunkien varustaja- ja kauppasukuja. Ennen kauppahuoneiden vesat lähtivät sukunsa 
varustamille laivoille harjoittelemaan ja hankkimaan tietoa merenkulusta myöhemmän 
päätöksenteon pohjaksi, mutta tarpeiden ja liiketalouden muuttuessa merille suuntautuneet 
opintomatkat vähenivät.23 Kiinnostus merielämään säilyi tämänkin jälkeen. 
 
Purjehdusurheilun organisoituessa laji tuli esiin yhteiskunnallisena toimijana, mutta hyvin suurella 
todennäköisyydellä huvipurjehdusta harrastettiin ajanvietteenä Pohjoismaissa jo ennen lajin 
harrastajien organisoitumista pursiseuroiksi. Itämeren pohjoiset ja rosoiset rannikot saarineen 
tarjosivat tähän hyvät mahdollisuudet. Ensimmäiset rekisteröidyt huviveneet eivät juuri eronneet 
pitkään käytössä olleista avonaisista limisaumaisista saaristolaisveneistä, allmogebåteista, joilla 
saaristolaiset harjoittivat kalastusta sekä yhteydenpitoa saariston ja mantereen välillä. Monet näistä 
veneistä olivat todennäköisesti kuljettaneet omistajiaan kalastus-, metsästys-, ja muille huviretkille 



saaristoon jo vuosia ennen yhdistystoiminnan alkua. Näistä ajoista on kuitenkin jäänyt vain 
satunnaisia viitteitä kirjeisiin sekä sanomalehtien mielipide- ja ilmoituspalstoille.24 
 
Samanaikainen kylpylätoiminnan laajentuminen aiheutti muutoksia myös 1800-luvun viimeisinä 
vuosikymmeninä Naantalissa. Kylpylätoiminnan kasvaessa kylpyläyhtiön oli huolehdittava 
kylpylävieraiden lisääntyvistä tarpeista. Pääasiassa säätyläisistä ja varakkaista lomailijoista 
koostuva kylpyläyhteisö janosi erilaisia huvituksia, joiden keskiössä olivat Merisali ja Kaivohuone. 
Naantaliin ei tultu hakemaan ainoastaan parannusta ruumiin ja sielun vaivoihin vaan huvittelemaan. 
Urheilulla oli tärkeä rooli osana sosiaalista toimintaa ja huvien järjestämistä. Vuonna 1884 
perustetun kylpylän voimisteluseuran harjoituksia johti mm. Suomen urheilun isäksi tituleerattu 
Ivar Wilskman. Kylpylävieraat valitsivat keskuudestaan Huvin ja hyödyn toimikunnan, jonka 
tehtävänä oli huolehtia kesän riennoista, kulttuurista ja urheilusta. Myöhemmin kesän toiminnasta 
vastasi kylpylälaitoksen palkkaama huvi-intendentti.25 
 
Voimistelun, tenniksen ja keilauksen, lisäksi kylpylävieraat purjehtivat. Seura- ja kilpapurjehduksia 
tiedetään järjestetyn jo 1860-luvun lopulta lähtien. Kaupungin ja ympäröivien maalaiskuntien 
asukkaat vuokrasivat kylpylävieraille omia aluksiaan, jonka lisäksi moni Naantalin saapunut 
kesäasukas omisti oman huvipurren. Kesäaikana Naantalissa järjestettiin suuria huviretkiä 
ympäröiville vesille muutaman kerran vuodessa. Ne suuntautuivat Luonnonmaalle, Merimaskuun 
tai esimerkiksi Ruissaloon. Yhteispurjehdukset saattoivat suuntautua myös Turusta Naantaliin, sillä 
kylpylähuvit iloineen kutsuivat luokseen myös turkulaisia purjehtijoita. Huviretkien piirteissä on 
paljon yhtymäkohtia ensimmäisten purjehdusseurojen eskaaderipurjehduksiin ja 
regattakulttuuriin.26 
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