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Elokuussa 1910 otetussa kuvassa ovat kuvaajan lapset Sari ja Mari oikealla katukiven länsipäässä ja poika Kari vasemmalla 
itäpäässä. Kuva Matti jalava. 

Alise/lakadulla oli vuoteen 1970 
asti 8% metriä pitkä katukivi 

Alisellakadulla, talon no 20 kohdalla oli vuoteen 1970 
asti peräti yli kahdeksan metriä pitkä jalkakäytävän reunakivi. 
Elokuussa 1970 otetussa valokuvassa pituus on nähtävissä. 
Kivi oli eteläreunan jalkakäytävällä. 

Alinenkatu 20:n puutalo oli vaatturi, kunniaporvari E. A. 
Koskisen omistama talo. Talo purettiin melko pian valokuvan 
ottamisen jälkeen. Valokuvassakin on näkyvissä, että liikkeessä 
on loppuunmyynti. Puretun talon tilalle valmistui v. 1971 
Asunto Oy Haikaran kerrostalo. 

Vakka-Suomen Sanomissa käytiin v. 2005 kuvakisa, 
jossa haettiin mahdollisimman pitkiä kiviä. Lehden kyse
lyssä pisimmäksi kiveksi löytyi Nousiaisista yli viisimetrinen 
rakennuskivi, mutta Uudenkaupungin Vallilan rapuissakin 
oli 471 cm pitkä kivi. 

Alisenkadun katukivi tuli vasta myöhemmin esille valo
kuvan pohjalta, mutta kiveä ei enää löytynyt. Kaupungin 
työpäällikkönä aikanaan ollut rakennusmestari Arto Kivijärvi 
ei v. 2005 osannut sanoa, mitä kivelle oli rakennustöiden 

yhteydessä tapahtunut. Yli kahdeksanmetriseksi hänkin 
kiven muisti. 

Kotiseutuasioita paljon tutkinut ja valokuvannut Olavi 
Ruusuvuori muisti v. 2005, että kivi oli kahdeksan ja puoli 
metriä pitkä. Hänen mukaansa koulupojat sitä usein mittasi
vat. Kiven luona käytiin kuulemma myös syljeskelykilpailuja. 

Uusikaupunkilaisen Ilkka Luntamon mukaan myös 
Uudenkaupungin hautausmaalla on yksi lähes kuusimet
rinen kivi. 

Uudenkaupungin keskustan katujen reunakivet ovat 
perinteisesti olleet harmaata graniittia ja peräisin ilmeisesti 
kaupungin omalta alueelta. Nykyisin käytetään myös paljon 
betonisia ja huomattavasti halvempia reunakiviä. Kaupungin 
tekninen johtaja Jari Nikkari kertoi viime lokakuussa, että 
Uusikaupunki on edelleen käyttänyt graniittisia reunakiviä. 
Juuri silloin oli esim. tilattu graniittikiviä Rauhankadun 
remonttnn. 

Matti Jalava 
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Alinenkatu 20 puutalon paikalla on vuodesta 1971 lähtien ollut tämä Asunto Oy Haikaran asuinkerrostalo. Kuva Matti jalava. 

E. A. Koskisen poika, tattez
lija Lauri Koskinen (1894 -
1978) on v. 1945 maalannut 
kotitalostaan tämän muse
olle lahjoitetun taulun. Kuva 
Uudenkaupungin museo. 


