
Christina Kubischin Sähköiset Kävelyt tarjoaa uuden tavan kau-
pungin kokemiseen. Se paljastaa Turun salatun äänimaailman jota ei 
paljain korvin kuule. Kävelijän varusteina ovat erityiset kuulokkeet 
sekä kartta. Kuulokkeet toistavat kaupungin sähköiset kentät ja 
karttaan on merkitty kiinnostavia sähkömagneettisia maamerkkejä. 
Kävely tarjoaa kuunteluseikkailun, joka voi muuttaa arkikäsityksem-
me Turusta.

Kuulokkeiden käyttö ei ole haitallista, mutta varo voimakkaita ääniä, 
erityisesti turvaportit ja varashälyttimet saattavat olla erittäin 
äänekkäitä. Kuulokkeissa on kolme voimakkuustasoa. Varo liikennet-
tä ylittäessäsi katuja kuulokkeet päässä. Kartassa esitetty reitti on 
ehdotus. Voit vapaasti tutkia kaupungin äänimailmaa muuallakin. 
Jotkut kartassa esitellyt ja ehdotetut äänet eivät ehkä ole kuultavis-
sa aina. Elektromagneettiset kentät voivat vaihdella paljon lyhyillä-
kin etäisyyksillä.

Anna kuuntelulle aikaa. Kävele hitaasti, pysähtele ja kääntele 
päätäsi. Mitä enemmän kiirehdit sitä vähemmän kuulet. Kohtele 
kuulokkeita armeliaasti, ne ovat käsityötä. Katkaise virta silloin kun 
et käytä niitä tai lopetettuasi kuuntelun. Se säästää latausta. Palauta 
kuulokkeet kirjastoon sovitussa ajassa.

Turun kävely on 35. sähköisten kävelyjen sarjassa.

1. MUSIIKKIKIRJASTO
Saat kirjastosta erikoisvalmisteiset (sähkömagneettiset) kuulokkeet 
ja kartan kirjastokorttia vastaan. Kävely on ilmainen. Aseta kuul-
lokkeet päähäsi, avaa ne ja kuuntele musiikkikirjaston turvaporttia 
läheltä. Aloita kävely kulkemalla alakerrassa kirjaston uuden osan 
poikki, pääsisäänkäyntiä kohti.

2. KIRJASTON LUKUSALI
Kuuntele tietokoneita, kuvaruutuja ja lainaus-

automaattia mahdollisimman lähellä laitteita, mutta älä häiritse 
muita kirjaston ja laitteiden käyttäjiä. Siirry ulos kirjastosta ja ylitä 
Linnankatu.

3. TURUN SANOMIEN PYSÄKÖINTIALUE
Astu  porttikäytävästä pysäköintialueelle ja kulje hitaasti vanhojen 
talojen seinustaa. Pysähdy pihan perällä ennen kääntymistä portista 
vasemmalle. Kuuntele urkupisteen huminaa. Kuuntelemalla eri 
korkeuksilla seinän vierestä ääni muuttuu ja liikkuu. Poistu Kauppias-
kadulle ja siirry kohti kauppatoria. 

4. WIKLUNDIN RUOKAOSASTO
Mene portaita alas Wiklundin ruokaosastoa kohti ja käänny oikealle. 
Kuuntele peliautomaatteja. Voit myös pelata ja kuunnella, jos haluat.  
Nouse rullaportaita ylös ja poistu Kauppiaskadun uloskäynnistä, 
vaateosaston läpi.

5. LUKKOLIIKKEEN LED MAINOSTAULU 
Etsi kauppapihan sisäänkäynnin edustalta, apteekin vierestä, 
lukkoliikkeen LED mainos. Kuuntele taulua läheltä. Jos et ylety 
tauluun, pyydä jotakuta auttamaan tai hae tuoli. Ylitä Kauppiaskatu 
kauppatorille.

6. KAUPPATORI
Kävele torin poikki ja yritä löytää pieniä langattoman internetin 
merkkiääniä, joita torilla kuuluu.

7. HANSAKORTTELI
Mene sisälle Hansakortteliin Thalian kauppapihan sisäänkäynnistä.

7a. THALIAN KAUPPAPIHAN INFOTAULU
Kuuntele portaiden vieressä olevaa taulua ja sen opastuksia läheltä.  
Kokeile kosketusnäyttöä. 

7b. TURVAPORTIT
Jatka matkaa Thalian pihalta Hansapihaa kohti. Kuuntele eri liikkei-
den turvaportteja, kuten  Spirit Store, Vila ja Instrumentarium. 

Varoitus: turvaportit saattavat olla erittäin voimakasäänisiä. Lähesty 
varovasti, älä mene liian lähelle. Nouse portaat Hansapihalle ja siirry 
pihan poikki Stockmannin tavaratalon kosmetiikkaosastolle.

7c. KOSMETIIKKAOSASTO
Kulje valaistujen kosmetiikan esittelyhyllyjen välissä ja kuuntele niitä 
mahdollisimman läheltä, eri korkeuksilta. Jokaisella merkillä on oma 
äänensä. Taiteilijan suosikki: Kanebon huulipuna, Erittäin voimakas:  
Estée Lauder.  Siirry  naisten vaateosaston läpi kohti Yliopistonka-
dun uloskäyntiä.

7d. PYÖRÖOVI
Kuuntele oven ääntä sen pyöriessä, etsi paras kuuntelukohta.
Poistu ostoskeskuksesta. Käänny Yliopistokadulta vasemmalle ja 
kävele Kristiinankatua alas kohti Eerikinkatua.

8. KRISTIINANKATU JA  EERIKINKATU
Kävele jalkakäytävän ajoradan puoleisesta laitaa. Kristiinankadulla 
kuuntele henkilöautoja ja takseja. Käänny vasemmalle Eerikinkadul-
le, kuuntele busseja, ole varovainen.Ylitä Eerikinkatu kauppahallin 
kohdalta suojatietä. 

9. KAUPPAHALLI
Kulje hallin läpi ja nauti rauhallisesta sähköisestä  ympäristöstä. 
Poistu hallista Linnankadulle ja jatka vasemmalle kohti Aurakatua ja 
Auransiltaa. 

10. AURANSILTA
Ota kuulokkeet pois ja leputa korviasi.  Muista sulkea virta kuu-
lokkeista kun otat ne pois päästäsi ja muista avata ne kun jatkat 
kuuntelua.

10a. Voit päättää kävelyn tähän ja kulkea Rantakatua vasemmalle, 
kävellä kirjastolle ja palauttaa kuulokkeet Musiikkiosastolle.
 
10b. Voit  jatkaa kierrosta historialliseen Turkuun.  Kävele joen 
itäistä rantaa Aboa Vetus & Ars Nova -museolle.

11. MAANALAINEN MUSEO

11a. Jos haluat, voit ostaa lipunmyynnistä pääsylipun alakerran 
arkeologiseen museoon ja tutustua siihen kuulokkeiden kanssa. 
Kuuntele valaistuja näyttelyvitriinejä. Taiteilijan suosikki on vitriini 
jossa on pieni kenkä. 

11b. Jos et halua mennä näyttelyyn, jatka matkaa suoraan museo-
kahvilan läpi, kahvilan pihaovelle ja sieltä museon portille. Kadun 
toiselta puolelta lähtee keskiaikainen kuja Suurtorille.

12. UNIKANKARE, TUOMIOKIRKON PORTAAT
Kulje kohti Tuomiokirkon portaita. Nouse portaat keskitasanteelle 
ja pysähdy suuren kiinnitysrenkaan kohdalla. Nauti sähkömagneetti-
sesta hiljaisuudesta. 

13. TUOMIOKIRKKO
Kulje kirkon käytävillä ja kuuntele monenlaista sähköistä huminaa. 
Kirkon jälkeen jatka matkaa kohti Tuomiokirkkosiltaa. Ylitä silta ja 
ylitä Aninkaistenkatu Eerikinkadun risteyksessä. 

14. OTTO
Kuuntele Turun mielenkiintoisimmalta kuullostavaa Otto-auto-
maattia. Älä häiritse muita asiakkaita, voit myös nostaa rahaa ja 
kuunnella. Eerikinkadulta pääset Julian läpi johtavaa kauppakäytä-
vää  Aurajokirantaan.  Palaa Musiikkikirjastoon, sulje kuulokkeet  ja 
palauta ne kirjastoon.

Sähköinen kävely on osa Suomen Akustisen Ekologian Seuran Turku 
kuuntelee- hanketta.
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Christina Kubisch´s Electrical Walks o!ers a new hearkening 
of the city. It uncovers hidden acoustic phenomena of Turku 
that cannot normally be heard. Visitors, armed with a special 
magnetic headphones that amplify the electromagnetic fields of 
the city, and a map, marked with local acoustic landmarks, are 
o!ered an auditory adventure that changes the perception of 
everyday reality. 

Use of headphones is not harmful, but please be cautious as cer-
tain sound sources, particularly security gates, can be extremely 
loud. The headphones have three volume levels. Take care when 
crossing roads. The route indicated on the map is a suggestion 
only. Feel free to explore the city as you choose. Some of the 
sounds indicated on the map may not be present all the time. 
Walk slowly and sometimes just stop and turn your head around. 
Electromagnetic fields can vary within very short distances. 

Take your time to listen. The more you rush, the less you hear. 
Please treat the headphones with care, they are custom made. 
Turn your headphones o! while you have a rest during the walk 
and after the walk to save battery power. Return them to the 
library by the agreed time.

Turku is walk #35 of the series.

1. MUSIC LIBRARY
Get your (electromagnetic) headphones and a map with instruc-
tions. The walk is free, but you will be asked to leave a document.
Put on the headphones, switch power on. Listen close to the 
security gate at the library entrance. Go down and proceed to 
the new part of the Library.

2. NEW LIBRARY !READING ROOM"
Listen as close as possible to the monitors, information bill-
boards and lending machines. Be considerate towards other 
library customers. Leave library and cross the Linnankatu street 
to the opposite parking lot.

3. NEWSPAPER !TURUN SANOMAT" PARKING LOT
Enter the yard and slowly walk along the old buildings. Stop  be-
fore the exit on the left at the end of the lot. Stand still and just 
move your head. Listen to the drones and their ”phase shifting”. 
Walk towards the market place on Kauppiaskatu street.

4. WIKLUND SUPERMARKET
Go down by the stairs to the supermarket, then turn right . 
Listen to the di!erent slot machines In front of the cashiers. Play 
some of the machines if you want. Take the escalator and take 
the ”Kauppiaskatu”  exit (through clothing department).

5. ELECTRICAL LEDS
Look for the LED sign of the locksmith next to the pharmacy. 
Listen close by. If you do not reach it, ask for a chair or someone 
to lift you up. Cross the street to the Market Square.

6. MARKET SQUARE
Cross the square. Try to find the quiet internet WiFi signals and 
listen to them.

7. HANSA CENTER
Enter the shopping mall from Thalia entrance.

7a. THALIA MALL INFO BOARD
Stop at the info board next to the escalator, put your head 
against the screen and manipulate the touch screen.

7b. SECURITY GATES
Continue straight on towards Hansa Center. You will pass several 
security gates  at Spirit Store, Vila and Instrumentarium. 

Attention: Security Gates can be extremely loud. Do not go 
too close. Walk up the stairs to Hansa Center and cross it to 
Stockmann´s department store, the first floor.

7c. COSMETICS DEPARTMENT
Walk along the illuminated cosmetics display cases as close as 
possible. Every brand has its own sound. Recommendation: Kane-
bo lipsticks. Especially loud: Estée Lauder. Leave Stockmann´s 
through Yliopistonkatu street exit (through women´s clothing 
department).

7d. ROTATING DOOR 
Listen to the rotating door, find out the best listening position.
Walk out of the shopping mall.

8. KRISTIINANKATU AND EERIKINKATU STREETS
Walk down the Kristiinankatu street close to the driveway. Listen 
to the cars and  taxis passing by. Turn left on Eerikinkatu street 
and listen to the passing buses, but be careful. Cross the street 
towards the Market Hall using the crosswalk.

9. MARKET HALL
Walk leisurely along the isle and enjoy the relaxing electrical at-
mosphere. Walk out at the opposite end at Linnankatu street and 
continue to left, towards the Aura bridge.

10. AURA BRIDGE
Take o! headphones and give your ears a rest. 

10a. You can end your walk here, walk along the river towards 
the music library and return the headphones. 

10b. You can continue over the bridge and discover the histori-
cal part of Turku. Walk along the Eastern side of the river until 
you reach the Aboa Vetus Museum.

11. UNDERGROUND MUSEUM

11a. Enter the museum, go to the ticket counter on your right 
and get yourself a ticket to the Archeological Museum. You can 
now enter the historical underground of Turku City. Switch head-
phone on, walk down and follow the illuminated displays. Listen 
to them as close as possible. 

11b. If you do not want to go to the museum, leave the museum 
through the café door and take the small mediaeval alley opposite 
the courtyard.

12. UNIKANKARE, TURKU CATHEDRAL HILL
Walk towards the stairs leading to the entrance of the Cathedral. 
Walk up and stop next to the big metal ring in the ground halfway 
the stairs. Enjoy complete magnetic silence. 

13. CATHEDRAL
Enter the building. Walk along the aisles of the Cathedral and 
listen to the various electrical humming. Exit and walk towards 
the Tuomiokirkkosilta, Cathedral bridge. Cross  the bridge and 
continue forward on Aninkaistenkatu street.

14. OTTO ATM
Stop at the corner of Eerikinkatu street and cross the street. Lis-
ten to the wonderful cash machine Otto, the best sounding Otto 
in Turku. Then proceed through The Julia Building Passage to 
the Rantakatu street and from there to the Music Library. Switch 
headphones o!  and return them to the Music Library.

Electrical walk is part of Turku is Listening 2011,
produced by Finnish Society for Acoustic Ecology for Turku 2011.
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