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M i k a e l  S u n d m a n

P u h e e n j o h t a j a n  t e r v e h d y s

Lehtemme keskittyy nyt Turkuun, maam-
me vanhimpaan kaupunkiin. Siksi Turussa
on myös monikerroksellisin rakennettu
ympäristö mitä meiltä löytyy. Arkisen ym-
päristön rakennuskanta on meillä harvoin
tullut 100 vuotta vanhemmaksi. Vain jot-
kut julkiset rakennukset ovat saaneet seistä
kauemmin. Tulipalot, kuluminen, kaavoi-
tus ja ennen muuta taloudellinen kehitys
on Turunkin historian kulussa johtanut ra-
kennuskannan uudistumiseen viisi-kuusi
kertaa.

Kaupunkiarkeologia on se menetelmä,
jonka avulla kerroksellisuudesta voidaan
tehdä elävä osa meidän aikamme ympäris-
töä. Turun maakuntamuseossa toimivien
arkeologien Tapani Tuovisen ja Aki Pihl-
manin artikkelit valaisevat kaupunkiraken-
tamisen ja arkeologian suhteita. Markus
Hiekkanen johdattaa meidät virtuaaliselle
kaupunkikävelylle keskiaikaiseen Tur-
kuun.

Hiekkasen uusimman, keskiaikaisia
kirkkojamme käsittelevän kirjan arvostelu
löytyy myös tästä numerosta. Hän osoittaa
kuinka tärkeää roolia kirkko ja sen raken-
nusprojektit näyttelivät maamme yhteis-
kunnan saattamisessa Ruotsin valtakun-
nan osaksi. Toisaalta kaupunkien eli kau-
pan organisointi tapahtui paljon vuorovai-
kutuksessa Itämeren kauppajärjestelmän
kanssa ja vielä paljolti saksalaisten kauppi-
aiden toimesta. Näiden merkitystä Turun
historiassa tarkastelee Turun yliopiston pii-
rissä toimiva Mika Kallioinen artikkelis-
saan. Aina ei muisteta miten varhain Tur-
ku oli kosketuksessa Pohjois-Euroopan
kauppaan. Olimme siis suhteessa Hans-
aan, jonka ulkomaiset konttorit muuten
sijaitsivat Novgorodissa, Bergenissä, Bryg-
gessä ja Lontoossa.

Turku tunnettiin pitkään purkukau-
punkina. Tämän käsityksen virheellisyys
paljastuu kun huomaa, että Pohjolan in-
dustrialismin ajan tärkein puutalomonu-
mentti löytyy juuri Turun Port Arthurista.
Anna Kirveennummi tarkastelee artikke-
lissaan mitä alueelle on tapahtunut sen jäl-
keen kun se suojeltiin 1980-luvulla. Se
näyttää säilyttäneen elinvoimansa parem-
min kuin useimmat muut suojelualueet.
Turun rakennetun ympäristön suojelun
käytännön muotoutumista tarkastellaan
laajemmin Turun maakuntamuseossa toi-
mivan Kaarin Kurrin ja asemakaavapääl-
likkö Timo Hintsasen artikkeleissa. Turun
profiloituminen nousee yhdeksi teemaksi,
jota vielä täydentää Wäinö Aaltosen Muse-
ossa toimivan Riitta Kormanon artikkeli,
joka keskittyy julkisten veistosten merki-
tykseen käsityksessämme Turusta

Lopuksi saamme esittelyn kahdesta
projektista. Pekka Mäki, joka toimii arkki-
tehtitoimistossa Sigge, esittelee Arkenin,
joka yhdistää vanhaa konepajateollisuus-
ympäristöä ja uudisrakentamista humanis-
tiseksi tutkimus- ja opetuskeskukseksi. Ul-
rika Gräggin ja Leila Tuulin kuvat doku-
mentoivat rakennustyömaan ja osoittavat
kuinka laajasta ja vaikeasta työstä on kyse
kun vanha ja uusi parsitaan yhteen. Hele-
na Soiri-Snellman tekee reunahuomautuk-
sia hankkeesta. Restaurointialan nestori
Ola Laiho kertoo Turun taidemuseon res-
tauroinnin vaiheista, Ne ovat olleet poik-
keuksellisen haasteellisia ja komplisoituja.
Lopputulos näyttää silti lupaavalta. Res-
taurointi valmistuu vasta vuoden kuluttua.

Tervetuloa 4.12. syyskokousta edeltä-
välle kävelyekskursiolle, jossa tutustumme
Helsingin yliopiston restauroituihin koh-
teisiin keskustassa.
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M i k a  K a l l i o i n e n

S A K S A L A I N E N  V A I K U T U S
S U O M E N  K E S K I A J A N
K A U P U N G E I S S A

Vaikka Suomi oli keskiajalla eurooppalai-
sittain perifeerinen alue, se ei ollut eristyk-
sissä muusta maailmasta. Suomeen kul-
keutui monenlaisia vaikutteita maahan-
muuton ja Ruotsiin suuntautuneiden hal-
linnollisten yhteyksien välityksellä. Myös
maanosan eri yliopistoissa opiskelleet yli-
oppilaat toivat kotimaahan palatessaan
ajan uusinta tietämystä. Tärkein linkki Eu-
rooppaan olivat kuitenkin Itämeren lukui-
siin hansakaupunkeihin ulottuneet kaup-
payhteydet. Näitä reittejä pitkin kulkivat
niin kauppatavarat, ihmiset, kirjat kuin
aatteetkin. Huolimatta tiiviistä yhteyksistä
Suomen kaupungit eivät kuuluneet Hans-
aan. Tarkastelen tässä kirjoituksessa sitä,
millaisena saksalaisten kaupunkien vaiku-
tus ilmeni Turussa, Viipurissa ja muissa
suomalaisissa kaupunkikeskuksissa.

Ruotsin ja Suomen sekä Hansan suh-
teissa voidaan erottaa ainakin kolme jak-
soa. Ensimmäisessä 1100-luvulta 1300-lu-
vun alkuun ulottuvassa vaiheessa Ruotsin
hallitsijat pyrkivät houkuttelemaan saksa-
laisia valtakuntaan, jotta vasta kehittymäs-
sä olleet uudet kaupungit hyötyisivät näi-
den pääomista sekä kaupallisista yhteyksis-
tä. Seuraavassa vaiheessa, 1300-luvun puo-
livälistä 1500-luvun alkuun, aikaisemmat
käytännöt muuttuivat jossain määrin. Sak-
salaisten asema Ruotsin ja Suomen talou-
dessa oli kasvanut niin vahvaksi, että se al-
koi jo herättää vastustusta. Esimerkiksi
saksalaisten osuutta raatien viroissa alettiin

rajoittaa. Hallitsijat pyrkivät muutoinkin
rajaamaan saksalaisille myönnettyjä erioi-
keuksia ja tullivapauksia.

Lopulta 1500-luvulla kuningas Kustaa
Vaasan ja hänen poikiensa aikana nämä jo
varhemmin aloitetut rajoitukset vietiin pi-
demmälle kuin kertaakaan aikaisemmin.
Varsinkin perinteisen tullivapauden epää-
minen hansakauppiailta merkitsi tuntuvaa
muutosta kauppasuhteissa. Kustaa Vaasa
pyrki uudenlaiseen talouspolitiikkaan,
jonka mukaan tuottoisa idän ja lännen vä-
linen kauppa tuli ohjata kulkemaan Ruot-
sin ja Suomen satamien kautta hansakau-
punkien sijaan. Tätä tarkoitusta varten ku-
ningas perusti vuonna 1550 Helsingin
Suomenlahden pohjoisrannikolle Tallin-
nan kilpailijaksi.

Vaikka saksalaiset eivät muodostaneet
enemmistöä yhdenkään valtakunnan kau-
pungin porvaristossa, heidän vaikutusval-
tansa oli siitä huolimatta vahva niin ulko-
maankaupassa, käsityötuotannossa kuin
vaikkapa kiltojen toiminnassa. Suomen
vanhimman kaupungin, 1200-luvun puo-
livälissä perustetun Turun asujaimistossa
saksalaisilla oli keskeinen sija alusta alkaen.
On kuvaavaa, että Turun kahdella ensim-
mäisellä porvarilla oli saksalainen nimi.
Vuonna 1316 mainittu Hartmannus oli il-
meisesti asunut kaupungissa jo jonkin ai-
kaa, koska hän omisti neljä tilaa maaseu-
dulla. Samoihin aikoihin kaupungissa vai-
kutti myös Gottschalk-niminen mies, jon-
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ka tytär oli avioliitossa tallinnalaisen kaup-
piaan kanssa. Turussa 1300-luvun alku-
puolelta tunnetuista kuudestatoista porva-
rista peräti yhdellätoista on saksalainen
nimi. Saksalaisia asettui muihinkin Suo-
men kaupunkeihin, etenkin Viipuriin.
Heitä muutti myös maaseudulle, muun
muassa Kokemäenjoen alueelle sekä poh-
joisten suurten lohijokien varsille.

Saksalainen vaikutus oli kuitenkin tun-
tuvinta kaupungeissa. Kuten kaikkialla Itä-
meren piirissä, kaupunkihallinto rakentui
alusta alkaen Hansan esikuvien mukaises-
ti; Turusta tunnetaan raati vuodelta 1324,
mutta luultavasti se on peräisin 1280-lu-
vulta. Hansakauppiaiden tavat sekä kaup-
pakäytännöt olivat samoin olennainen osa
kaupunkielämän arkea. Olipa kyseessä
Turku, Viipuri tai Tallinna, kaupunkien
kujilla kaikui sama alasaksan kieli. Tämä
voimakas ulkomainen vaikutus perustui
luonnollisesti saksalaiskauppiaiden hallit-
sevaan asemaan Itämeren kaupassa. Han-

san välityksellä Suomi integroitui Euroo-
pan talouteen.

Suomen kaupunkien samoin kuin ete-
lärannikon talonpoikien kauppamatkat
suuntautuivat etenkin Tallinnaan, minne
oli helppo purjehtia lyhyen etäisyyden
vuoksi. Tallinnan-kaupan volyymista on
vaikea sanoa mitään täsmällistä puutteelli-
sen lähteistön vuoksi. Turusta ja Viipurista
purjehti kuitenkin Tallinnaan vuosittain
vähintään useita kymmeniä aluksia, ja ta-
lonpoikien yhteydet olivat vielä tätäkin
vilkkaammat. Turun kannalta myös Dan-
zig oli tärkeä kauppakumppani. Kauppa-
vaihto Danzigin kanssa oli vilkasta jo 1400
luvun alkupuolella, ja tulliluetteloista voi
päätellä, että yhteydet säilyivät tiiviinä
myös seuraavalla vuosisadalla. Vuosina
1460–1530 kaupunkien välillä kulki kes-
kimäärin puolentoistakymmentä laivaa,
mutta ennätysvuonna 1476 matkaan lait-
tautui peräti 29 laivuria. Muita Suomen
paikkakuntia ei Danzigin tulliluetteloissa

Näkymä yli Danzigin. Orosius. Kuva: Kamera-Aitta / O. ja S. Nikula: Turun kaupungin
historia.
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juuri mainita, mutta Viipurin linnanpääl-
liköiden vilkas kirjeenvaihto viittaa kyllä
säännölliseen laivaliikenteeseen kaupunki-
en välillä.

Lyypekki oli hansakaupungeista tärkein
ja suurin, ja sen asema Itämerellä oli kiista-
ton varsinkin 1300-luvulla. Turkulaisten ja
muiden suomalaisten varhaisimmat kaup-
payhteydet suuntautuivat juuri Lyypek-
kiin, kuten voi päätellä siitä, että 1200- ja
1300-luvulla ilmeisen monet porvarisuvut
siirtyivät Suomeen Lyypekin kautta. Suo-
men ja Lyypekin välinen liikenne oli silti
varsin vähäistä. Esimerkiksi Lyypekin
1300-luvun tulliluetteloissa Suomi ei
esiinny kertaakaan, ja vuosien 1492–1494
luetteloissakin mainitaan vuosittain vain
kahdesta neljään laivaa, jotka olivat kaikki
lähtöisin Turusta.

Suomesta purjehdittiin edellä mainit-
tujen kohteiden lisäksi moniin muihin sa-
tamiin. Enemmän tai vähemmän säännöl-
lisiä yhteyksiä oli Riikaan, Königsbergiin,
Stettiniin, Stralsundiin, Greifsvaldiin ja
Rostockiin. Silti Suomi oli yhteydessä han-
samaailmaan ennen kaikkea Tallinnan ja
Danzigin välityksellä. Nämä kaupungit
kasvattivat Suomen ulkomaankauppaa, ja
on tuskin liioiteltua todeta, että Hansa sti-

muloi taloudellista kasvua koko keskiajan
Suomessa.

Useimmat Itämeren kaupungeista kuu-
luivat hansaliittoon. Suomi ja Ruotsi olivat
kuitenkin poikkeuksia, vaikka valtakun-
nan kaikilla rannikkokaupungeilla oli
Hansan kanssa tiiviit yhteydet. Valtakun-
nan kaupungit eivät olleet edustettuina
hansapäivillä, mikä olisi ollut selvä osoitus
jäsenyydestä. Toisaalta suomalaiset ja ruot-
salaiset kauppiaat eivät päässeet hyöty-
mään Hansan privilegioista edes siinä ta-
pauksessa, että he olivat saksalaista suku-
juurta.

Hansajäsenyyden tärkeydestä on ole-
massa osuva esimerkki 1300-luvun lopulta.
Vitaliaanimerirosvot olivat kaapanneet Itä-
merellä tavaroita entiseltä Tallinnan porva-
rilta Ulfard Rosendalilta, joka oli sittemmin
siirtynyt Turkuun. Vaikka Tallinnan por-
mestari olisi halunnut auttaa Ulfardia, hän
ei voinut tehdä sitä, koska tämä “oli Turun
porvari, asui siellä vaimonsa ja lapsiensa
kanssa, omisti siellä oman talon ja toimi
pormestarina ja oli siten vihollinen”. Valta-
kunnan kaupunkien jääminen hansaliiton
ulkopuolelle on yllättävää, koska Hansa oli
kiinnostunut valvomaan alueen kauppaa
yleensä ja erityisesti Suomenlahden kautta

Kalakauppaa. Olaus Magnus 1555, IV.
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Laivan kuva Maarian kirkon pohjoisseinällä. Kuva: Suomen kirkot.
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Novgorodiin ja muualle Venäjälle kulkevaa
elintärkeää purjehdusreittiä.

Miksi Hansan eteneminen pohjoisella
Itämerellä pysähtyi Tallinnaan? Mahdolli-
sia selityksiä on useita. Suomessa ja Ruot-
sissa oli laajaa viljan- ja karjantuotantoa,
joten valtakunnassa ei tarvinnut turvautua
samassa mitassa hansakaupunkien hallitse-
maan viljantuontiin kuin esimerkiksi Nor-
jassa. Vaikka Suomi ja Ruotsi tuottivat
pääasiassa vain yksinkertaisia luonnon-
tuotteita kuten kalaa, nahkoja ja rautaa, ne
olivat kaikesta huolimatta Hansan kanssa
tasaveroisia kauppakumppaneita.

Yhtä olennaista on, että Ruotsin hallit-
sijat pyrkivät alusta saakka sulauttamaan
saksalaiset kotimaiseen väestöön. Tämä
osoittautui paremmaksi strategiaksi kuin
privilegioiden myöntäminen saksalaisille,
mikä olisi ollut aikaa myöten haitallista
valtakunnan omille asukkaille. Jo vuonna
1251 Birger Jarl määräsi Lyypekin kanssa
tekemässään sopimuksessa, että Ruotsissa
ja Suomessa asuvat lyypekkiläiset olisivat
“maan lakien alaisia ja heitä kutsutaan vas-
taisuudessa ruotsalaisiksi”. Sopimuksen
tarkoituksena oli selvästikin estää Bergenin
kaltaisten erillisten privilegioitujen saksa-
laisyhteisöjen synty. Sopimus on osoitus
pyrkimyksestä sulauttaa ulkomaalaiset
oman maan väestöön.

Jo 1300-luvulta alkaen annettiin sään-
nöksiä, joilla rajoitettiin saksalaisten ase-
maa kaupunkien raadeissa. Ensimmäiset
määräykset olivat noin vuonna 1350 sää-
detyssä kuningas Maunu Eerikinpojan
kaupunginlaissa, jonka mukaan korkein-
taan puolet pormestareista ja raatimiehistä
saattoi olla syntyperältään saksalaisia. Vie-
lä pidemmälle mentiin vuonna 1471, jol-
loin saksalaiset suljettiin kokonaan raatien
ulkopuolelle. Säännös osoittautui saksa-
laiskauppiaiden kannalta kauaskantoiseksi,
sillä sen vaikutukset ulottuivat raadin jäse-
nistöä laajemmalle. Monet saksalaiset
muuttivat kokonaan pois Ruotsin ja Suo-

men kaupungeista, minkä vuoksi useim-
missa kaupungeissa oli 1500-luvulla jäljel-
lä enää kourallinen porvareita, joilla oli
saksalainen nimi.

Poliittinen kehitys Itämeren alueella
vaikutti yleisemminkin. Suomi oli talou-
dellisesti melko riippuvainen Hansasta
aina 1360-luvulle saakka, mutta Hansan ja
Novgorodin väliset riidat sekä Pohjoismai-
sen unionin synty muuttivat tätä asetel-
maa. Etenkin 1400-luvulla unionia edus-
taneen Folkungisuvun ja saksalaisen
Mecklenburgilaissuvun välinen kamppailu
Pohjolan herruudesta vei huomion pois
pohjoiselta Itämereltä, ja tällöin Suomi
saattoi toimia suhteellisen itsenäisenä ko-
konaisuutena. Suomen kannalta katsottu-
na hansakaupungit eivät enää olleet yhtä
määräävässä  asemassa kuin aikaisemmin.

Pysyttäytymisellä Hansan ulkopuolella
oli merkittäviä seurauksia. Suomen ja
Ruotsin kaupungit olivat kaikki saman ku-
ninkaan ja hänen edustajinaan toiminei-
den linnanpäälliköiden alaisuudessa. Kau-
pungeilla oli yhteinen laki, mutta siitä
huolimatta ne eivät toimineet koskaan yh-
tenäisenä liittoutumana kuten Hansan pii-
riin kuuluneet kaupungit parhaimmillaan.
Osin siksi ne eivät myöskään saavuttaneet
vastaavaa taloudellista ja poliittista voimaa
kuin Hansa. Ruotsin ja Suomen kaupun-
kien sekä hansakeskusten välistä eroa ei ole
kaikesta huolimatta syytä liikaa korostaa.
Pohjolan kaupungit olivat varsin saman-
kaltaisia kuin saksalaisen kulttuurialueen
esikuvansa. Jo yksin tiiviiden kauppayhte-
yksien vuoksi kaupunkien monet toimin-
not, kaupunkikuva ja vaikkapa arkielämä
olivat pitkälle yhdenmukaisia Itämeren
kaikilla rannikoilla. Keskiaika oli Itämeren
alueella yhtenäisyyden aikaa.

FT Mika Kallioinen on Suomen historian
dosentti Turun yliopistossa. Hän on väitellyt
Turun keskiaikaisesta porvariyhteisöstä ja ta-
louden organisaatiosta.
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M a r k u s  H i e k k a n e n

K E S K I A J A N  T U R K U
N Y K Y K A U P U N G I S S A
–  k ä v e l y l l ä  a s e m a k a a v a -
j ä l k i ä  j a  r a k e n n u s m u i s t o j a
t a r k a s t e l e m a s s a

Suomeen perustettiin keskiajalla Turun,
Ulvilan, Porvoon, Viipurin, Rauman ja
Naantalin kaupungit. Perustamisen aikara-
jat ovat melko suppeat 1200-luvun lopus-
ta 1400-luvun alkupuolelle – seuraavan
kerran kaupunkeja syntyi maahan vasta
1500-luvun puolimaissa ja ensimmäinen
todellinen perustamisaalto oli 1600-luvul-
la. Kun muistaa, että emämaahan Ruotsiin
perustettiin keskiajalla noin 40, Tanskaan
noin 90 ja Saksaan tuhansia kaupunkeja,
huomaa samalla Suomen perifeerisen ta-
lousaseman.

Vähän oli Suomen kaupungeissa asuk-
kaitakin. Keskiajan lopulla 1550-luvulla
Turussa lienee ollut 2 000–3 000, Viipuris-
sa noin 2 000 ja Raumalla noin 600 hen-
keä pienimmän kaupungin Naantalin vä-
kiluvun noustessa korkeintaan kolmeensa-
taan. Lähialueiden suurissa kaupungeissa
Tallinnassa ja Tukholmassa määrä oli sa-
maan aikaan 10 000:n molemmin puolin,
Lyypekissä noin 20 000 ja Novgorodissa
(1300-luvulla) 30 000–50 000.

Kaupunkien pienuus näkyy niiden ase-
makaava-alueiden vähäisissä mitoissa ja va-
rattomuus taas esimerkiksi siinä, että pää-
osa rakennuskannasta Turkua lukuun otta-
matta oli puusta. Uuden ajan monesti ra-
jutkin muutokset ovat hävittäneet myös
useimpien asemakaavojen jäljet. Mielestä-
ni vain muutamassa kohdassa voi sanoa
voivansa hahmottaa keskiajan katukuvaa.
Porvoossa paras seutu on Välikatu Vanhan
Raatihuoneentorin ja Simolinin tavarata-
lon välisellä osuudella, vaikka täytyy muis-

taa 1300-luvun katupinnan olevan noin
kaksi metriä syvempänä kuin nykyinen.
Naantalissa paras paikka on Mannerhei-
minkadun ja Fleminginkadun risteys,
Raumalla taas Kalatorin tienoo. Sen sijaan
Viipurissa vain muutamien rakennusten
vino asema nykyiseen, 1600-luvulta periy-
tyvään asemakaavaan vihjaa keskiaikaisesta
tilanteesta. Ulvilassa ei keskiaikaisen kau-
pungin asemakaavasta näe mitään – ellei-
vät sitten eräät peltotiet saata palautua
kaupungin aikaiseen tilanteeseen.

Turun synty
Myös Turun asemakaavaa on muutettu
ratkaisevasti, pääasiassa vuoden 1827 kau-
punkipalon jälkeen. Monien kaupunkitut-
kijasukupolvien työn tuloksena keskiajan
ja uuden ajan alkupuolen asemakaava tun-
netaan silti verraten hyvin. Täällä on myös
kaupunkiarkeologinen tutkimus tuonut
esiin paljon piirteitä, jotka eivät ole näky-
neet vuosisatoihin ja joista ei ole historial-
lisia tai taidehistoriallisia lähteitä.

Tutkimuskirjallisuudessa on 1800-lu-
vun lopulta lähtien elänyt käsitys, jonka
mukaan Turku olisi syntynyt jo 1100-lu-
vun lopulla tai viimeistään 1200-luvun
puolimaissa. Myös vuosilukua 1229 viljel-
lään ahkerasti ajallisena alkupisteenä Tu-
run virallisesta näkökulmasta – ensi vuon-
na aiotaankin viettää kaupungin 775-vuo-
tisjuhlaa. Itse kaupungin perustamisen
kannalta vuosiluvulla 1229 ei kuitenkaan
ole mitään tekemistä. Tuona vuonna antoi
nimittäin paavi oikeuden etsiä uusi paikka
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piispankirkolle ja koko Suomen lähetys-
hiippakunnan keskukselle. Ilmeisesti tästä
oli seurauksena keskuksen siirtäminen
Nousiaisista, nykyisen kivikirkon (raken-
nettu 1420-luvulla) kohdalta entisen Maa-
rian pitäjän Koroisiin.

Vanhempien käsitysten mukaisesti Tu-
run kaupunki olisi kasvanut jonkinlaisesta
kylästä tai ”kauppiaskoloniasta”. Tämä oli-
si sijainnut tuomiokirkon ympäristössä ja
laajentuminen esimerkiksi Vanhan Suurto-
rin tienoille olisi – 1960-luvulla esitetyn
teorian mukaan – tapahtunut vasta venä-
läisten vuonna 1318 aiheuttaman tuhon
jälkeen.

Arkeologisten tutkimusten tulokset ja
aikaisempien tutkimusten lähteiden ja pe-
rusteiden kriittinen tarkastelu ovat kuiten-
kin 1980-luvulta lähtien murentaneet näi-
tä tulkintoja. Keskiaikaisen kaupungin
alueelta ei laajoissa kaivauksissa ole löydet-
ty lainkaan esine-, rakenne- tai muuta ai-
neistoa, joka olisi vanhempaa kuin 1280-
luku. On perusteltua väittää, että ennen
tätä aikarajaa ei Turun keskiaikainen kau-
punkialue ollut miltään osin asuttu. Asu-
tuksen jäännökset alkavat 1280-luvulta ja
niitä esiintyy laajalla alueella tuomiokir-
kolta Rettigin tontille (nykyinen Aboa Ve-
tus & Ars Nova -museo). Tämä viittaa il-
man muuta siihen, että kaupunki on pe-
rustamisen tulos, ei siis hitaan, jonkinlai-
sesta siemenestä alkaneen luontaisen kas-
vun seuraus.

Kaupunkisuunnitelman takana liene-
vät olleet hiippakunnan johto (piispa ja
tuomiokapituli), kuningasvalta ja domini-
kaanijärjestö. Kukin näistä kolmesta hah-
mottui kaupungin suunnittelun maise-
massa näkyvänä ja kaupunkilaisten asuin-
ympäristöä ja valtasuhteita määrittävänä
polttopisteenä.

Tuomiokirkon ympärillä
Turun kaupungin itsestään selvä keskiajan
visuaalinen lähtökohta on tuomiokirkko,
joka on kaupungin ainoa keskiaikainen ja
sellaiseksi tunnistettava rakennus. Täältä

on myös paras lähteä kävelylle poimimaan
keskiaikaisen kaupungin näkyviä jälkiä ja
vihjeitä.1  Tuomiokirkko on se kiinnekoh-
ta, jonka avulla voi hahmottaa pääosin ka-
donneen keskiaikaisen asemakaavan (kuva
s. 14) mukaisesti. Sen paikka on asemakaa-
va-alueen koillisosassa niin, ettei sen taka-
na enää ollut kaupunkia, vaan Kaarinan
pitäjän peltoja ja piispankartano. Turun
tuomiokirkon paikka päätettiin käsitykse-
ni mukaan silloin, kun kaupunki suunni-
teltiin ja perustettiin 1280-luvun lopulla
tai viimeistään 1290-luvun alussa.

Tuomiokirkon ympärillä oleva ketjuilla
rajattu viheralue rajaa enemmän tai vä-
hemmän tarkasti keskiaikaisen kirkko-
maan alueen. Se kuitenkin täytyy mieles-
sään hahmottaa korkeana muurina, johon
liittyi eteläpuolella kaksi komeaa porttitor-
nia ja länsipuolella suuri rakennusryhmä
vajaan kymmenen metrin etäisyydellä tor-
nista – nykyinen upea länsiportaikko on
vuoden 1827 palon jälkeiseltä ajalta, jol-
loin pääsisäänkäynti siirrettiin tänne. Kirk-
komaan aitamuuri ei ollut puolustusta var-
ten kuten vanhemmassa kirjallisuudessa
”sotaromanttisesti” esitetään, vaan se oli
yksinkertaisesti kirkkomaan aita – toki
hiippakunnan pääkirkon arvon mukaisesti
monin verroin muhkeampi kuin maaseu-
tukirkkojen. Muuria sen ulkopuolella seu-
rannut kulkenut katu oli vain viitisen met-
riä leveä ja sen toisella puolella oli kaupun-
gin rakennusten massa. Siksi ei kirkkoa ole
voitu nähdä kokonaan kuten nykyisin.

Kirkon ympäristö on siis muuttunut
tavattomasti. Nykyinen puistovyöhyke
liittyy 1800-luvun alkupuolen pyrkimyk-
siin kaupunkikuvan avartamiseksi ja tietty-
jen keskeisten monumenttien nostamisek-
si esiin. Samalla tavalla ”siivottiin” tuolloin
Pariisin Notre Damen ympäristö.

Tuomiokirkolta Vanhalle Suurtorille
Kirkon eteläpuolella on leveä Rothoviuk-
senkatu ja hovioikeuden eli Vanhan Akate-
miatalon päärakennus. Molempien nykyi-
seen ruutukaavaan nähden vino orientaa-
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tio on alkuperäisen, 1280-luvulla peruste-
tun kaupungin aikainen. Arvelenkin kau-
pungin etelärajan kulkeneen suunnilleen
hiukan sen kohdan eteläpuolella, missä nyt
on hovioikeudentalon Hämeenkadun
puoleinen fasadi. Sen suuntaisena, raken-
nuksen ja Hämeenkadun välisen puiston
kohdalla kulki keskiajalla Hämeestä tule-
van ns. Hämeen Härkätien jatke, nykyisen
Hämeenkadun edeltäjä kohti nykyisen
Vanhan Suurtorin kaakkoiskulmaa Hjeltin
talon pohjoispuolelle. Vanha Akatemiatalo
rakennettiin 1800-luvun alussa tämän ase-
makaavan mukaisesti ja se onkin yksi kau-
pungin harvoista muistomerkeistä tältä
ajalta.

Keskiaikaisen Hämeenkadun linjaus
näkyy myös Åbo Akademin pääraken-
nuksen korttelin epäsäännöllisyytenä ja
katulinjauksessa sen pohjoispuolella. Itse
asiassa voikin keskiaikaisen Hämeenka-
dun linjauksen kävellä aivan alkuperäisen
kaupungin kaakkoislaidalta Vanhan Aka-
temiatalon kaakkoiskulman tienoilta
Hjeltin talon kulmalle asti. Samalla tulee
kävelleeksi keskiaikaisen Turun pääka-
dun päästä päähän ja voi ajatella liikku-
vansa linjauksella, joka suunniteltiin
Suomen ensimmäiseksi katutilaksi.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että
pinnanmuodostuksessa on tapahtunut
paljon muutoksia 700 vuoden aikana. Al-
kuperäinen maanpinta, jolla ihmiset kä-
velivät vuoden 1300 tienoilla, on kolmi-
sen metriä, osin ylikin, jalkojen alla.
Maanpinta lienee viettänyt jyrkemmin
kohti länttä ja seutu oli kumpareisempaa.

Brahenpuisto, Tuomiokirkontori ja
Tuomiokirkonpuisto ovat kokonaan
1820-luvun kaupunkisuunnittelun tulok-
sia samoin kuin Uudenmaankadun linja-
us. Sen sijaan kaupungin 1280-luvulla
suunniteltu maallisen hallinnon ja kaupan
keskus, nykyinen Vanha Suurtori hahmot-
tuu Porthaninpuiston lounaispuolella ja
sen hahmossa hyvin. Viime vuosina on
kaupunki muokannut Suurtorin aluetta
päämääränään saada keskiaikainen, tai ai-

nakin vuotta 1827 edeltävä kaupunkitila
paremmin esille. Turun maakuntamuseon
arkeologisissa kaivauksissa löydettiin torin
koillisreuna ja se on nyt näkyvissä maise-
massa yhtenä hahmottajanaan Kain Tap-
perin Ajan virta (2000). Sen sijaan toriau-
kion lounaissivu, jota hahmottavat Brink-
kalan talo ja Katedralskolan, on vienyt
osan alkuperäisestä toritilasta.

Torin kaakkoislaidassa on Vanha raati-
huone keskiaikaisilla sijoillaan jopa niin,
että sen kellarikerrokset ovatkin tältä aika-
kaudelta, Kari Uotilan tutkimusten mu-
kaan 1300-luvulta. Raatihuone torneineen
olikin keskiajalla torialueen keskeinen mo-
numentti ja samalla maallisen vallan mai-
semamerkki kahden kirkollisen vallan ra-
kennuksen välissä. Keskiajan tuntomerk-
kejä ei rakennus julkisivussaan nykyisin
kanna.

Suurtorilta Aboa Vetus -museolle
Brinkkalan talon ja Katedraalikoulun ra-
kennusten välistä lähtee pieni portilla va-
rustettu kuja kohti lounasta. Se on Turun
ainoa molemmilta reunoiltaan rajattu ja
hahmotettava alkuperäinen katu, sillä
edellä kuvaamani vanha Hämeenkatu hah-
mottuu nykyisin vain sitä reunustaneiden
korttelien ja talojen toispuolisena linjauk-
sena. Kyseinen kuja on keskiajalla ja uudel-
la ajalla tunnettu nimellä Luostarin välika-
tu ja se oli yksi kaupungin leveimmistä
kulkuväylistä. Kuja kunnostettiin 1990-lu-
vun lopussa ja se antaa kulkijalle erinomai-
sen käsityksen vanhemmasta katutilasta.

Luostarin välikatu päättyy Engelin ase-
makaavassaan linjaamaan Nunnakatuun,
jonka toisella puolella on kolmiomainen
Rettigin tontti nykyisine Aboa Vetus &
Ars Nova -museoineen. Nunnakadulle ei
kävelyretkeä kannata keskeyttää. Suoraan
vain yli kadun ja museotontille, jossa odot-
taa paitsi miellyttävä kahvila lisää jälkiä
Turun keskiaikaisista rakennuksista ja kul-
kuväylistä!

Museon kahvila- ja aulatiloissa voi tar-
kastella kaivauksissa löydetyn Luostarin
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välikadun katkelmaa ja vertailla sitä nykyi-
sen kadunpinnan korkeuteen. Jokunen
kymmenen metriä tästä pohjoiseen lähellä
lipunmyyntipistettä voi tarkastella toista
arkeologisissa tutkimuksissa esille saatua ja
konservoitua keskiaikaista katua. Tämä on
Luostarin jokikatu, joka Luostarin välika-
dun kanssa yhdensuuntaisena kulki kohti
lounasta aurajokivartta noudattaen. Mo-
lempien katujen kivipinta on 1700-luvulta
ja niitä ympäröivät keskiajan ja uuden ajan
alkupuolen kellarirauniot. Kadut yhtyvät
hauenkuonomaisesti Rettigin palatsin lou-
naispuolella pienellä aukiolla.

Täällä olevia rakennuksia ja niiden
jäännöksiä voi katsoa varsinaisessa Aboa
Vetus -museossa rakennuksen kellariker-
roksessa. Ne ovat täällä – niin kuin kahvi-
lan puolellakin – alkuperäisessä asemas-
saan ja osassa tehdään edelleen arkeologisia
tutkimuksia. Kysymyksessä on siis sanan
varsinaisessa mielessä ekomuseo – jään-
nökset on museoitu paikalleen, niitä tai
niiden osia ei ole viety jossakin muualla
olevaan museoon. Museossa voi nähdä
mm. suuren kivirakennuksen pohjaker-
roksen 1400-luvun alusta. Sen sijaan täällä
sen enempää kuin muuallakaan Turussa ei
ole ollut ns. pyhän Annan luostaria, jollai-
sen paikallisromanttinen ja -patrioottinen
kirjoittelu mielellään tänne sijoittaa.

Pyhän Olavin dominikaanikonventti
Luostarin välikatu sai nimensä jo keskiajal-
la dominikaanijärjestön tukikohdasta, joka
rakennettiin välittömästi kaupungin lou-
naiskärjen ulkopuolelle. Dominikaanit oli-
vat tulleet Suomeen jo 1240-luvulla ja siitä
lähtien heidän tukikohtansa lienee ollut
Koroisten piispankirkon alue. Pyhän Do-
minicuksen järjestö oli luonteeltaan urbaa-
ni ja heidän talonsa (domus) olivatkin kau-
pungeissa. Suomessa ei 1240-luvulla eikä
puoleen vuosisataan siitä eteenpäinkään
ollut yhtään kaupunkia, joten sellaisen pe-
rustaminen oli dominikaanien etujen mu-
kaista. Uskonkin järjestön olleen yksi Tu-
run kaupungin perustamisen ajajia yhdes-

sä Ruotsin kuninkaan ja Turun piispan
kanssa.

Pyhälle Olaville omistetun dominikaa-
nikonventin2  asema Turun kaupungissa
määriteltiin, ainakin osaksi järjestön toi-
veiden mukaan, kaupunkia suunniteltaes-
sa. Sen paikaksi tuli alue Vartiovuoren ja
Samppalinnan välissä, jossa nykyisin on
Kaskenkadun ja Hämeenkadun risteys.

Erilaisten historiallisten tiedonjyvien
perusteella dominikaanit asettuivatkin pai-
kalle jo 1290-luvulla rakennuttaen aluksi
puisen kirkon ja konventtirakennukset.
Vuonna 1429 tapahtuneen kaupunkipalon
jälkeen niitä alettiin korvata kivisillä ra-
kennuksilla. Mittava hanke (laajuudeltaan
ehkä 1–2 hehtaaria) valmistui luultavasti
muutamassa vuosikymmenessä, joka tapa-
uksessa hyvissä ajoin ennen uutta, tuhoisaa
paloa vuonna 1538, johon konventin his-
toria päättyy.

Dominikaanikonventin rakennuksis-
ta ei tänä päivänä ole näkyvissä yhtään ai-
noaa jäännöstä maanpinnan yläpuolella.
Ainoat paikalla olevat muistot ovat Kas-
kenkatu 1:n piharakennuksen seinään
koristeaiheiksi kiinnitetyt holviruodetii-
let lähellä konventin muistokilpeä. Kon-
venttia on toki tutkittu kaivauksin laajal-
tikin ja itse asiassa sen raunioilla tehtiin-
kin Turun ensimmäinen laajempi kau-
punkiarkeologinen tutkimus vuonna
1901. Se tehtiin pelastamaan mitä pelas-
tettavissa oli ennen kuin Kaskenkatu 1:n
nykyinen rakennus muurattiin.

Tutkimuksia tehtiin ennen toista maa-
ilmansotaa myös kadun toisella puolella
Kaskenkatu 2 / Hämeenkatu 32:n tontilla
samoista syistä ja tällöinkin löytyi konven-
tin 1400-luvun kivirakennusten jäännök-
siä, hautoja ja muita muistoja. Viimeksi on
kaivettu itse Kaskenkadun kohdalla kyseis-
ten rakennusten välissä vuosina 1967 ja
1969.

Parhaan kuvan pyhän Olavin domini-
kaanikonventin alueesta saa Auransillalta.
Samalla voi katsoa tuomiokirkon suuntaan
saadakseen käsityksen konventin sijainnis-
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Perspektiiviseen karttaan on merkitty nykyinen 1820–1830-luvulta peräisin oleva ruutu-
kaava-alue pääakseleinaan Uudenmaankatu (U) ja Hämeenkatu (H). Sen ”alle” on merkitty
vinoviivoituksella keskiajan lopun asemakaava sellaisena kuin sen voi tulkita 1630-lu-
vulla laaditusta asemakaavakartasta. Sen sisään on katkoviivarasterointina puolestaan
merkitty 1280-luvulla tai 1290-luvun alussa asemakaavoitettu kaupunki tulkintani mu-
kaan. Kaupungin tärkeimmät ympäristöä hallitsevat rakennuskohteet olivat tuomiokirk-
ko (T, kartassa myöhäiskeskiaikaisessa laajuudessaan), kauppatori (nyk. Vanha Suurto-
ri) raatihuoneineen (K) ja pyhän Olavin dominikaanikonventti (D). Muita tekstissä mai-
nittuja kohteita ovat mm. Vanha Akatemiatalo (VA), Brahenpuisto (B), Porthaninpuisto
(P), Vanha raatihuone (VR), Luostarin välikatu (LV) ja Aboa Vetus & Ars Nova (AVAN).
Artikkelin kuvaaman kävelyreitin alku ja loppu on merkitty pisteympyröin ja reitti nuolin.
Kartan on laatinut Kari Uotila 2003, 1280–1290-luvun asemakaavan osalta kirjoittajan
ohjeiden mukaan.
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ta siihen nähden samoin kuin koko kau-
pungin keskiaikaisesta laajuudesta.

Kuvailemani spatseeraus tuomiokirkol-
ta dominikaanikonventin paikalle antaa
uskoakseni mahdollisuuksia Turun kau-
pungin keskiaikaisen tilan, laajuuden ja ra-
kenteen hahmottamiselle jopa nykyiseen
kaupunkirakenteeseen ”kivettyneiden”
merkkien avulla.

Viitteet:

1 Turun linnaa ei sellaisena voi pitää, sillä se oli keski-

ajalla ja pitkälle uuteen aikaan asti kaupungin rajojen

ulkopuolella noin kolmen kilometrin päässä siitä.

2 Kerjäläisjärjestöjen kuten dominikaanien ja fransis-

kaanien kiinteistä keskuspaikoista käytetään tutkimuk-

sessa nimitystä konventti eikä luostari. Näin siksi, ett-

eivät ne olleet suljettuja kokonaisuuksia vaan veljet liik-

kuivat jatkuvasti niiden ulkopuolella. Luostari oli luos-

tarilupauksen tehneiden munkkien asuinpaikka, josta

he sitoutuivat olemaan poistumatta ja elämään siellä

elämänsä loppuun asti.
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A k i  P i h l m a n

K A U P U N K I A R K E O L O G I A
T U R U S S A  T Ä N Ä Ä N

Katsaus menneisyyteen
Turun kaupungin historian tutkimuksel-
la on pitkät perinteet. Kaupungin men-
neisyyttä on ansiokkaasti tarkasteltu jo
kauan kirjallisen lähdeaineiston perus-
teella. Kaupunkiarkeologisen tutkimuk-
sen perinne on huomattavasti lyhyempi
ja monessa mielessä kapeampi kuin kir-
jalliseen lähdeaineistoon perustuvan tut-
kimuksen. Kirjallinen lähdeaineisto on
kuitenkin vanhimmilta, keskiaikaisilta,
osiltaan varsin niukkaa ja rajoittuu vain
tietyille elämänalueille. Arkeologisten
kaivausten avulla on sen sijaan mahdollis-
ta saavuttaa jatkuvasti uusia, ennen käyt-
tämättömiä aineistoja, jotka ovat myös va-
likoituneet eri tavalla kuin kirjalliset läh-
deaineistot.

Viimeisten kahdenkymmenen vuo-
den aikana ja varsinkin viimeisten kym-
menen vuoden aikana suoritetut arke-
ologiset kaivaukset ovat lisänneet Turun
kaupunkiarkeologista aineistoa aiempaan
verrattuna moninkertaiseksi. Muutos ei
ole ollut vain määrällinen vaan myös laa-
dullinen: dokumentoinnin perusteet
ovat 1980-luvulta alkaen muuttuneet ai-
empiin vuosikymmeniin verrattuna
oleellisesti. Kun kahdeksankymmentälu-
kua voidaan pitää Turun kaupunkiarke-
ologiassa uuden ajattelutavan ja doku-
mentoinnin muotoutumisen aikana,
ovat yhdeksänkymmentäluku ja tämän
vuosituhannen alku olleet kaupunkiar-
keologian kasvun ja kehittymisen aikaa.
Koska Turulla on keskeinen asema
maamme kaupunkiarkeologiassa, ovat
nämä muutokset olleet merkittäviä koko
Suomen kannalta. Keskeisenä kaupun-

kiarkeologisena toimijana on ollut Turun
maakuntamuseo. Aboa Vetus -museo on
suorittanut arkeologisia tutkimuksia mu-
seon alueella, entisellä Rettigin tontilla.
Myös Museovirasto on suorittanut kaiva-
uksia sekä 1980- että 90-luvulla Turussa.

2000-luvun suuret kaivaukset
Tällä vuosituhannella Turun maakunta-
museo on tehnyt suurempia kaivauksia
kaupungin keskustassa ns. Rettiginrin-
teen tontilla (Hämeenkatu 24–26), Casa-
grandentalon tontilla (entinen Ingmanin
talon tontti, Linnankatu 3) ja Turun kau-
punginkirjaston tontilla. Pienempiä tut-
kimuksia on suoritettu mm. Tuomiokir-
kon läheisyydessä ja Vanhan Suurtorin
varrella.

Rettiginrinteen tontilla kaivettiin
vuosina 2000 ja 2001. Rakennuttajana ja
rahoittajana oli Skanska Länsi-Suomi Oy,
joka suunnitteli tontille uudisrakennus-
ta. Tutkimusalue oli kokonaisuudessaan
noin 1500 m2. Kulttuurikerrostuman pak-
suus vaihteli alueella voimakkaasti. Alarin-
teessä lähimpänä Hämeenkatua se oli
paksuimmillaan noin kolme metriä. Keski-
ajalla nykyinen Rettiginrinteen tontti si-
jaitsi Luostarinkorttelissa Pyhän Olavin
dominikaanikonventtiin johtavan tien eli
Luostarin Yläkadun ja Vartiovuoren rin-
teen välisellä alueella. Kaivauksissa löyde-
tyistä keskiaikaisista rakennuksista van-
himmat on rakennettu dendrokronologis-
ten ajoitusten perusteella 1350- ja 1360-
luvuilla. Keskiaikaisia rakennuksenpohjia
löydettiin seitsemän. Rakennuksista kuusi
oli puisia ja yksi oli kivirakennus. Nuo-
rempia rakennuksenpohjia löytyi alueelta
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yhteensä neljätoista. Löytöaineisto on run-
sas sisältäen mm. keramiikkaa, lasia, me-
talliesineitä sekä pienemmässä määrin nah-
ka- ja puuesineitä ja niiden palasia. Tutki-
muksissa paljastunut osa keskiajan lopun
kivirakennuksesta, joka jatkuu rakennus-
alan ja kaivausalueen ulkopuolelle, jää nä-
kyville uudisrakennuksen kellariin lasivit-
riinillä suojattuna.

Linnankatu 3:n tontilla suoritettiin ar-
keologiset kaivaukset suunnitellun uudis-
rakennuksen kohdalla vuonna 2002. Ra-
kennuttajana ja rahoittajana toimi Kiin-
teistöosakeyhtiö Casagrandentalo. Kai-
vausaluetta oli runsas 2 500 m2. Vanhim-
mat kulttuurikerrostumat olivat 1500-lu-
vun lopusta. Kaivauksissa tuli esiin puura-
kennusten jäänteitä 1500-luvun lopulta al-
kaen. Uudisrakennuksen kohdalla ei keski-
aikaisia kulttuurikerrostumia siis esiinty-
nyt, mutta Linnankadun puolelta niitä
paljastui. Kaivausten yhteydessä doku-
mentoitiin nimittäin myös Linnankadun
varrella olevan Casargrandentalon julkisi-
vun perustusten vahvistamista varten kai-
vanto, joka oli pääasiassa nuorta täyttö-
maata. Yhdessä kohtaa paljastui hirsiarinaa
ja talon alle avautuva hirsinurkka. Dendro-
kronologinen tutkimus ajoitti rakenteen
1300- ja 1400-lukujen taitteeseen.

Kaupunginkirjaston tontilla suoritet-
tiin loppukeväällä ja kesällä vuonna 2003
arkeologisten kenttätöiden ensimmäi-
nen vaihe suunnitellun uudisrakennuk-
sen kohdalla. Rakennuttajana ja rahoitta-
jana on Turun kaupungin tilalaitos. Vuo-
den 2003 kaivausalueen koko oli hieman
vajaa 300 m2. Kulttuurikerrostuman pak-
suus oli suurimmillaan yli kaksi metriä.
Vanhin pohjasaven päälle muodostunut
kerrostuma ajoittunee 1300- ja 1400-lu-
kujen taitteeseen. Keskiaikaisia puuraken-
nusten jäännöksiä löydettiin viisi. 1500-
luvulla alueella sijaitsi kivirakennus, joka
paloi 1600-luvulla. Tämä rakennuksen
jäännös säilytetään ja se jää suojattuna nä-
kyville. Keskiaikaisten kerrostumien löytö-
aineisto on runsas ja käsittää mm. sirpalei-

ta useista tuontisaviastioista ja lasiastioista.
Orgaaninen esineaineisto oli sen sijaan
huomattavasti huonommin säilynyt. Kai-
vaukset jatkuvat vuoden 2004 puolella,
jolloin tutkitaan myös kerroksia nykyisen
pääkirjaston kellareissa.

Arkeologiset kaivaukset ja rakentaminen
Turun maakuntamuseo ja Museovirasto
solmivat vuonna 2002 sopimuksen kau-
punkiarkeologisten tutkimusten suorit-
tamisesta Turussa. Tämä sopimus määrit-
tää museon kaupunkiarkeologisen toi-
minnan muodon ja rajat. Sopimuksen
mukaan maakuntamuseo mm. seuraa
Turun kaupungin alueella maankäytön
suunnittelua ja antaa suunnittelijoille ja
viranomaisille tiedot ja tarvittavat lausun-
not maankäyttöhankkeiden vaikutuksista
kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Maakun-
tamuseo myös neuvottelee asianosaisten
kanssa mm. tarvittavista tutkimuksista.
Maakuntamuseolla on pysyvä tutkimus-
lupa sen suorittaessa Turun kaupungin
alueella kaupunkiarkeologisia kenttätutki-
muksia. Kaivausten toteuttaminen on
maakuntamuseon vastuulla, jollei toisin
erikseen sovita. Museovirasto on kuiten-
kin luonnollisesti ylin hallintoviranomai-
nen.

Turun maakuntamuseo tekee kau-
punkiarkeologisia tutkimuksia vain niissä
tapauksissa, kun muinaisen kaupungin
alueelle rakennetaan jotain. Tutkimus-
paikkojen valinta on siis kiinteästi sidok-
sissa rakentamiseen eikä niitä valita va-
paasti, jonkin tutkimussuunnitelman
puitteissa. Arkeologiset kaivaukset ovat
osa kaupungin rakentamista. Kyseessä
ovat muinaismuistolain mukaiset kaiva-
ukset, jotka kustantaa rakennuttaja. Täl-
laisia kaivauksia kutsutaan pelastuskaiva-
uksiksi. Kaivausten kustannuksiin vai-
kuttaa kaivetun alueen koko, kulttuuri-
kerrostuman paksuus, kerrostumien säi-
lymisaste, kerrostumien luonne ja paljastu-
vien rakenteiden sekä löytöjen laatu. Jos
tutkittavassa kerrostumassa on runsaasti
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Turun kaupunginkirjaston kaivauksilla vuonna 2003 paljastetaan 1500-luvun kiviraken-
nuksen jäännöstä. Rakennus tuhoutui tulipalossa 1600-luvulla. Kuvassa Lotta Hiltunen,
Sami Raninen, Marko Repo, Jukka Sipilä, Satu-Maarika Isotalo, Sonja Alstes, Tanja Ra-
tilainen ja Päivi Repo. Kuva: Turun maakuntamuseo / Elina Saloranta.
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rakennusten jäännöksiä on kaivaminen
selkeästi hitaampaa kuin kohteessa, joka
on suureksi osaksi ollut rakenteetonta
aluetta.

Arkeologisen kaivauksen kulku
Kun 1700-luvun alun ja sitä vanhemman
kaupungin alueella on suunnitteilla jo-
kin maaperään kohdistuva rakennushan-
ke, aloitetaan neuvottelut rakennuttajan
kanssa. Neuvottelujen tuloksena solmi-
taan sopimus, jossa määritellään mm. ra-
kennuttajan ja museon välinen tehtäväja-
ko, sovitaan aikataulusta ja kustannuksis-
ta. Kustannukset pyritään arvioimaan
mahdollisimman tarkasti, joskin tietty
väljyys säilytetään. Arkeologinen kaivaus
sisältää aina yllätysten mahdollisuuden.
Museo laskuttaa jälkikäteen kuukausit-
tain rakennuttajaa todellisten kustannus-
ten mukaisesti. Kaivaus alkaa etukäteis-
suunnittelulla, sitten seuraavat kenttä-
työt ja niiden jälkeen kaivausten jälkityö-
vaihe. Arkeologinen kaivaus on siis mo-

nivaiheinen prosessi, jossa kenttätyö on
vain sen yksi osa. Tosin juuri se on yleisöl-
le näkyvä työvaihe, joka myös saa yleensä
suurimman huomion osakseen.

Kenttätyö jakaantuu pintamaan pois-
toon ja varsinaiseen arkeologiseen kai-
vausvaiheeseen. Pintamaan poiston jäl-
keisessä kaivausvaiheessa alue tutkitaan
arkeologisesti koskemattomaan kerrok-
seen, Turussa tavallisesti pohjasaveen,
asti. Rakenteet ja maakerrokset doku-
mentoidaan. Oleellista on pystyä hah-
mottamaan, mitkä maayksiköt ja kiinteät
rakenteet liittyvät toisiinsa ja mitkä maa-
yksiköt ovat eriaikaisia. Löydöt otetaan
talteen siten, että tiedetään, mistä doku-
mentoinnin perusyksiköstä ne ovat. Ar-
keologinen kaivaminen tuhoaa kohteen-
sa: päällimmäiset jäänteet on dokumen-
toinnin jälkeen poistettava, jotta päästään
tutkimaan niiden alla olevia jäännöksiä.
Kulttuurikerrostuman paksuus on Turussa
paikoitellen yli neljä metriä. Keskiaikaisen-
kin kaupungin alueella kulttuurikerrostu-

Kiirettä riittää Turun maakuntamuseon konservointilaboratoriossa suurten arkeologisten
kaivausten aikana. Kuvassa Anna-Leena Lompakka ja Elisa Heikkilä. Kuva: Turun maa-
kuntamuseo / Maarit Ahola.
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man paksuus vaihtelee melko paljon.
Osaksi se riippuu siitä, miten voimakkaas-
ti nuorempi, esimerkiksi 1800-luvun ra-
kentaminen on tuhonnut vanhempia ker-
rostumia.

Esineiden ja niiden katkelmien lisäk-
si tallennetaan osteologinen aineisto,
joka kaupunkialueella on tavallisesti
eläinten luita, ravinnon jätettä ja teuras-
tusjätettä. Kaivauksilla otetaan myös eri-
laisia näytesarjoja mm. luonnontieteelli-
siä analyysejä varten (kasvijäänteet, ajoi-
tusnäytteet, kemialliset analyysit jne).
Löytöjen säilytykseen on kiinnitettävä
huomiota: esim. nahka ja puu täytyy säi-
lyttää kosteassa ja kylmässä, kaivauksilla
niitä säilytetään jääkaapissa. Sopimatto-
missa olosuhteissa varsinkin orgaaninen
aines tuhoutuu nopeasti. Kenttätyövai-
heen jälkeen alue vapautuu rakentami-
selle. Kaivausten jälkityöt kuten tutki-
musraportin laadinta, löytöjen luette-
lointi ja konservointi tehdään museolla.
Kaivausten henkilökunnan muodostavat
kaivausjohtaja, tutkijat, konservaattorit,
konservointiapulaiset ja kaivausapulaiset.
Kaivausten valvojana toimii Turun maa-
kuntamuseon arkeologi. Konservointia
valvoo museon konservaattori.

Mittausmenetelmien ja karttadoku-
mentaation siirtyminen sähköiseen
muotoon ovat nopeuttaneet varsinkin
kaivausten jälkitöitä. Tutkimustietokan-
tojen luominen on ollut välttämätöntä
massiivisten aineistojen hallitsemiseksi.
Konservointi on joutunut suurten kau-
punkikaivausten myötä mittavien haas-
teiden eteen. On haettu tehokkaampia
ratkaisumalleja ja kehitetty itse uusia rat-
kaisuja.

Yhteistyötä
Maanäytteiden pohjalta voidaan tutkia
maaperän saastumista kaupungissa eri ai-
koina, Turussa keskiajalta alkaen. Luuai-
neiston perusteella voidaan saada tietoa

eläinravinnosta, kotieläimistä ja ihmisen
muista seuralaisista. Kasvijäänteiden avul-
la voidaan tarkastella alueen kasvillisuutta
eri aikoina tai vaikkapa hyötykasvien käyt-
töä. Dendrokronologisten näytteiden
avulla voidaan parhaassa tapauksessa ajoit-
taa vuoden tarkkuudella, milloin esimer-
kiksi rakennukseen käytetyt puut on kaa-
dettu. Kaivauksissa korostuu eri alojen
osaajien yhteistyö: arkeologien ja konser-
vaattorien sekä muiden eri alojen tutkijoi-
den. Turun maakuntamuseon kaupunkiar-
keologia onkin 1980-luvulta alkaen tehnyt
yhteistyötä Turun yliopiston luonnontie-
teilijöiden kanssa. Hyvin merkittävä on ol-
lut yhteistyö Joensuun yliopiston dendro-
kronologian laboratorion kanssa, jossa on
jo 1980-luvun jälkipuoliskolta ajoitettu
maakuntamuseon kaivausten puunäyttei-
tä.

Tällä vuosituhannella on Turun maa-
kuntamuseon ja Turun yliopiston arke-
ologian oppiaineen välillä perustettu yh-
teinen tutkimushanke, jonka nimi on
”Kylästä kaupungiksi – muuttuvat elä-
mänmuodot Lounais-Suomessa 900-lu-
vulta 1500-luvulle”. Tutkimushankesopi-
mus solmittiin vuonna 2000 ja projekti
käynnistyi seuraavana vuonna. Se kestää
vuoden 2005 loppuun. Tämän tutkimus-
hankkeen kaupunkiarkeologinen aineisto
muodostuu lähinnä Åbo Akademin päära-
kennuksen kaivauksen aineistosta. Turun
maakuntamuseo suoritti Åbo Akademin
tontilla maassamme poikkeuksellisen mit-
tavan kaupunkiarkeologisen kaivauksen
1990-luvun lopulla. Hankkeessa tarkastel-
laan mm. kaupunkimaista elämänmuotoa
keskiajalla, kaupunkia asuinympäristönä,
tavarantuotantoa, kuluttamista ja kauppaa
sekä asumista ja rakentamista.

FL Aki Pihlman on kaupunkiarkeologian
tutkija Turun maakuntamuseossa ja valmis-
telee väitöskirjaa keskiaikaisista saviastioista
Lounais-Suomessa.
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T a p a n i  T u o v i n e n

K E S K I A J A N  Y S T Ä V Ä T :
A R K E O L O G I N  T Y Ö K E N T T Ä Ä
T U R U N  K E S K U S T A S S A

Kulunut vuosikymmen on ollut muutos-
ten aikaa kaupunkiarkeologiassa. Minun
näkökulmani kaupunkiarkeologiaan ja
sen muutoksiin Turussa perustuu siihen,
että olen viime vuodet työskennellyt Tu-
run maakuntamuseon arkeologiryhmäs-
sä, joka on suorittanut pelastuskaivauksia
Turun kaupungin ydinkeskustassa. Sitä
ennen olin parisenkymmentä vuotta pois
alalta esihistoriallisen arkeologian parissa.
Vuodet muissa tehtävissä aiheuttavat sen,
että muutokset Turun kaupunkiarkeolo-
giassa näyttäytyvät minulle nyt jotenkin
hyppäyksenomaisina, vaikka ne ovatkin
tapahtuneet vähin erin.

Kaupunkiarkeologinen kaivaustyö on
ensinnäkin ammattimaistunut. Yhä use-
ammat ovat käytännön kautta kouliintu-
neet ammattilaisiksi niin arkeologisessa
dokumentaatiossa ja kaivaustekniikassa
kuin ruumiillisen työn käytännöissä. Kai-
vaustekninen osaaminen on lisääntynyt,
alan kotimaisissa julkaisuissa on yhä eri-
koistuneempia kirjoituksia historiallisen
ajan arkeologian kysymyksistä ja kaivaus-
ryhmien jäsenten koulutustaso on nous-
sut. Dokumentaatiossa, iänmäärityksissä
ja tiedonhallinnassa on otettu käyttöön
uutta tekniikkaa, josta takavuosina voitiin
vain haaveilla.

Toinen muutos liittyy niihin olosuh-
teisiin, joissa kaivausryhmät työskentele-
vät. Pelastuskaivaukset ovat kasvaneet ta-
loudellisesti merkittäviksi hankkeiksi,
joissa sopijaosapuolten aikataulut, tavoit-

teet, oikeudet ja velvoitteet kirjataan yhä
yksityiskohtaisemmin ja joissa rakennut-
taja tunnustaa antikvaaristen välttämättö-
myyksien olemassaolon. Sikäli kun kai-
vausmontun ohi kulkevien jalankulkijoi-
den reaktioista uskaltaa päätellä mitään,
niin sanotun suuren yleisön reaktiot ar-
keologiseen kaivamiseen ovat vuosien
varrella tulleet myönteisemmiksi. Hank-
keet vetävät poikkeuksetta puoleensa
mediajulkisuutta, jonka kautta kaivauk-
set tulevat liitetyiksi keskiajan ympärille
teipattuun populaarikulttuuriin.

Toimeksiantoarkeologiaa
Kaupunkiarkeologisten kaivausten rahoi-
tus perustuu käytännössä muinaismuis-
tolaista johtuviin velvoitteisiin. Laki kiel-
tää kajoamasta kiinteään muinaisjään-
nökseen. Julkista tai suurta yksityistä työ-
hanketta suunniteltaessa on selvitettävä,
tuleeko hankkeen toteuttaminen koske-
maan kiinteää muinaisjäännöstä. Jos
hankkeen toteuttaminen tulisi tuhoa-
maan kiinteän muinaisjäännöksen tai
vaurioittamaan sitä, kohteeseen kajoami-
nen edellyttää tarpeellisten arkeologisten
tutkimusten tekemistä ja mahdollisesti
erityisiä toimenpiteitä muinaisjäännök-
sen osien säilyttämiseksi. Tutkimuksen
voi tehdä Museovirasto tai muu kvalifioi-
tu museoviranomainen. Tutkimusten ai-
heuttamat kustannukset on rakennutta-
jan korvattava tai sen on osallistuttava nii-
hin.
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Muinaismuistolain nojalla tehtäviä kai-
vauksia on tapana hiukan eufemistisesti sa-
noa pelastuskaivauksiksi – eufemismia täs-
sä on se, että arkeologinen kaivaus tuhoaa
kohteensa. Toteutuneessa rakennushank-
keessa muinaisjäännös tosiasiallisesti me-
netetään ainakin niiltä osin kuin se kai-
vetaan tai puretaan pois, huolimatta laki-
sääteisen velvoitetutkimuksen tekemisestä.
Muinaisjäännöstä ei voida ”pelastaa” eikä
kaivausta voi tehdä toista kertaa ja parem-
min kuin ensimmäisellä kerralla. Lainsää-
täjä on kuitenkin katsonut, että on parem-
pi että ammattilaiset ottavat tuhoamisen
vastuulleen ja ikään kuin korvaavat maa-
kerrokset ja rakenteet arkeologisilla doku-
menteilla ja teksteillä, jotka sisältävät kuva-
uksia ja tulkintoja tuhotusta kohteesta.

Turku on erityisasemassa muinaismuis-
tojen rauhoitussäännösten soveltamisessa.
Täällä kaikki kaivaminen ja rakentaminen
voi vahingoittaa kaupungin alle jääneitä
kulttuurikerroksia, jotka voivat olla usei-
den metrien paksuisia ja ulottua ajassa
taaksepäin 1300-luvulle, joissakin tapauk-
sissa 1200-luvulle asti. Turun vanhaa kes-
kustaa tuomiokirkon ympäristössä ja
Aninkaisten kortteleissa pidetään perustel-
lusti kokonaisuudessaan muinaismuisto-
lain tarkoittamana kiinteänä muinaisjään-
nöksenä.

Maisterit liejussa
Kaupunkiarkeologisella kaivauksella lii-
kutellaan lapioin ja muin käsityökaluin
kymmeniä tai satoja kuutiometrejä maa-
ta, joka on usein märkää ja tahrivaa liejua
ja savea. Jotkut kaivajat ovat suorittaneet
ylemmän korkeakoulututkinnon arke-
ologiassa, toiset ovat kouliintuneet käy-
tännön kautta tai opiskelevat alaa, mutta
kyky havaita eroja maan koostumuksessa,
stratigrafinen tekniikka, varovaisuus ja
monipuolisuus kehittyy vain kokemuk-
sen kautta. Käsityötä ei voida kokonaan
korvata koneilla, mutta aina kun mahdol-
lista, työvaiheita tehdään koneellisesti.
Kaupunkiarkeologinen kaivaus muodostaa

siten erikoislaatuisen, suurelta osin akatee-
misesti koulutettujen ihmisten työmaan,
jossa tehdään massiivisesti raskasta lapiot-
yötä. Kaivajien, kenttäarkeologien ja kon-
servaattorien lisäksi tarvitaan kaivinkone ja
kuorma-auto(ja), sosiaali-, varasto- ja toi-
mistotilat, työkaluja ja laitteita, sähkö, vesi
ja viemäri jne.

Aika on rahaa rakentamishankkeissa,
ja rakennuttajan tavoitteena on saada val-
mista nopeasti. Arkeologisen kaivausryh-
män työ on tyypillisesti hitaasti kiiruhta-
mista, jossa tehdään kompromisseja huo-
lellisen ja tarkkaan harkitun kaivamisstra-
tegian, kustannusten ja rakentamispro-
jektin aikataulun keskinäisissä ristipai-
neissa. Käytännössä se tarkoittaa mm.
sitä, että suurvalta-ajan ja sitä iäkkäämpiä
kulttuurikerroksia priorisoidaan nuo-
rempien kustannuksella. Ajan säästämi-
seksi pintamaata kaavitaan tavallisesti kai-
vinkoneella puolisen metriä, ehkä enem-
män, kunnes maan seasta löytyy 1700-lu-
vun tai varsinkin sen alkupuolen esineis-
töä. Vasta tästä eteenpäin käytetään lapi-
oita, lastoja ja muita käsityökaluja. Tämä
merkitsee tietenkin sitä, että jopa Turun
paloa edeltäviä kulttuurikerroksia menee
tutkimatta pois kaivinkoneen kauhassa.
Samalla konekaivuuseen liittyy vaara tu-
hota vahingossa iäkkäitä kerroksia.

Maakuntamuseon ja rakennuttajan
välisellä sopimuksella sovitetaan yhteen
muinaismuistolaista johtuvat velvoitteet
ja rakennuttajan tavoitteet. Sopimuksella
säännellään ennen muuta velvoitetutki-
muksesta rakennuttajalta perittävää ko-
konaishintaa, joka ensisijaisesti riippuu
tutkittavan alueen pinta-alasta, kulttuu-
rikerrosten paksuudesta ja luonteesta
sekä löytöjen määrästä ja laadusta. Käy-
tännössä velvoitetutkimukset nostavat ra-
kennuskustannuksia muutamalla pro-
sentilla, jota on pidettävä kohtuullisena
hintana mahdollisuudesta rakentaa kes-
kelle Aurajoen kansallismaisemaa.

Suurin epävarmuus kustannusten ar-
vioinnissa liittyy kulttuurikerrosten ja ra-
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kenteiden tutkimisen vaatimaan suureen
työpanokseen, joka heiluttaa kokonais-
kustannuksia – alan matalasta palkkatasos-
ta huolimatta. Ihmisen toiminnasta synty-
neet kulttuurikerrokset eivät ole siinä mää-
rin ennustettavia kuin geologiset kerrostu-
mat, eikä edes ennakolta tehtyjen kairaus-
ten avulla ole aina onnistuttu luotettavasti
selvittämään kulttuurikerroksen paksuutta
ja mahdollisten rakenteiden olemassaoloa.
Näin saatetaan joutua tilanteeseen, jossa
kerrosten ja rakenteiden tutkiminen ja do-
kumentointi vie oletettua enemmän aikaa.

Maatutkaus on uudehkona menetel-
mänä onneksi tuomassa apua maanalais-
ten rakenteiden ennakolta kartoittami-
seen, mutta tuskin kaikkia kaivauksen
kulkuun satunnaisesti vaikuttavia tekijöi-
tä silti saadaan suljetuksi pois. Priorisoin-
nista seuraa, että tärkeimpinä pidetyt ja
vaativimmat rakenteet tulevat esiin vasta
kaivauksen loppuvaiheessa, jolloin hel-
posti on jo jouduttu kiireen keskelle, jos
aikataulu on päässyt venymään työn aikai-
semmissa vaiheissa. Ennustettavuuden li-
säämiseen tulisi jatkossa kiinnittää enem-
män huomiota kaupunkiarkeologista kai-
vaustekniikkaa kehitettäessä.

Kaivaus mediatuotteena
Turkulaiset sanomalehdet painavat kai-
vaussesonkien aikana miltei neliömet-
reittäin juttuja kaivauksista ja myös tele-
visio ja radio osoittavat kiinnostusta me-
neillään oleviin kaivauksiin. Kesäkauden
uutispulasta varmaankin johtuu, ettei
julkisuus ole välttämättä suhteessa kaiva-
uksen arkeologiseen merkitykseen, mut-
ta palstatilan ja lähetysminuuttien mää-
rään on varmaan muitakin syitä kuin uu-
tispula. Rakennushankkeissa pyörivät ra-
hamäärät ja hankkeiden vaikutukset kau-
punkikuvaan tekevät niistä (vähintään)
kunnallispoliittisesti merkittäviä. Lisäksi
paikallishistorian suosio on ollut pitkään
nousussa. Turun historian merkityksestä
puhuminen on poliittisesti korrektia, ja
Turussa siihen ehkä halutaan liittää keski-

aikaa koskevia yleisempiäkin merkityksiä.
Kenttäarkeologian julkisuuden lisääntymi-
nen ei kuitenkaan ole pelkästään turkulai-
nen ilmiö, vaan pohjoismainen ja euroop-
palainen.

Kaupunkiarkeologisten kaivausten
mediajulkisuutta ei ole tutkittu siten
kuin esimerkiksi jokavuotisen Keskiajan
Turku -tapahtuman vastaanottoa lehdis-
tössä (Niemi 2002). Mutta hajahuomioi-
den perusteella minusta näyttää siltä, että
kaivauksia tuodaan esiin ainakin kolmes-
sa kontekstissa:

Kaivaukset liitetään yhtäältä niihin
hankkeisiin, joiden alta muinaisjäännök-
siä kulloinkin kaavitaan pois: asemakaava-
muutoksiin, luottamuselinten päätök-
siin, rakennusyhtiöiden suunnitelmiin,
rakennusalan työllisyyteen, arkkitehtoni-
siin ratkaisuihin. Näkökulma on veron-
maksajan tai rakennuttajan riippuen siitä,
kuka maksaa kaivauksen viulut. Raken-
nushankkeiden yhteyteen liitettynä kai-
vausuutisointi on usein sävyltään myön-
teistä asiatekstiä ja siinä annetaan mahdol-
lisuuksia antikvaaristen lähtökohtien ja
velvoitetutkimusten merkityksen selosta-
miseen. Rakennuttajalle varataan tilaisuus
PR-etuun. Joskus on haluttu luoda mieli-
kuvaa siitä, että kaivamisen kustannukset
karkaavat käsistä, että kaivauksilla jarrute-
taan rakentamista tai että kaivaukset aihe-
uttavat ympäristötuhoja, mutta pelastus-
kaivausten lainmukaisuutta ja mielekkyyt-
tä tai arkeologisten kulttuuriarvojen ole-
massaoloa sinänsä ei kiistetä.

Toinen kaivausuutisoinnin konteksti
lähestyy ajanviete-, sunnuntai-, kulttuu-
ri- ja minne mennä -palstojen sisältöjä.
Näissä jutuissa toimittaja pyrkii omaksu-
maan tavallisen ihmisen, kuntalaisen, nä-
kökulman. Huomio kohdistuu löytöihin
ja löytämiseen. Kerronnassa korostuvat
henkilökohtainen suhde työhön, työn kut-
sumuksellisuus, löytämisen yllätyksellisyys
ja tunteenomaiset kokemukset kaivamises-
sa ja löytämisessä. Lukijan annetaan ym-
märtää, että arkeologi tekee työtä sisäisten
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Kaivausalueen reunan pystysuora leikkaus Turun Rettiginrinteessä vuonna 2001. Alinna
oikealla myöhäiskeskiaikainen hirsistä salvottu kaivo ja sen päällä nuorempia kulttuuri-
kerroksia. Kuva: Turun maakuntamuseo / Tapani Tuovinen.

tarpeidensa tyydyttämiseksi. Tämä kerron-
nan tapa on pitkälle vietynä epäystävälli-
nen, koska se työntää syrjään pelastuskai-
vausten lakisääteisyyden ja työn ammatti-
maisuuden ja vihjaa, että asia, jonka puo-
lesta kenttäarkeologi ahertaa, ei lopulta ole
yhteinen, vaan yksityinen.

Mediassa kenttäarkeologia assosioituu
televisiodokumenttien eksoottisiin kai-
vausekspeditioihin Kiinassa tai loistok-
kaisiin löytöihin Välimeren hehkuvan
auringon alla. Odotukset virittyvät korke-
alle, ja tuntuu melkein petokselta, jos ei
ole tarjota julkiselle sanalle paraatilöytöjä
ja kaivaushavaintojen perusteella tehtyjä
kolmiulotteisia malleja. Suorat lähetyk-
set kaivauspaikalta luovat illuusion löytö-
jen päivänpolttavuudesta ja höyryävän
tuoreista merkittävistä tuloksista. Illuu-
sio on narsistisesti niin kutsuva, että
kenttäarkeologit itse helposti joutuvat se-
ireeninlaulun imuun, tuntemaan hou-
kutusta hyväksyä turhamainen mielikuva
”omien” löytöjen mullistavuudesta. Tosi-

asiassa mullistukset, jos ne ovat tullakseen,
eivät tule löydöistä, vaan ajattelun ja teori-
an kehittymisestä. Tosiasiassa kaikki tapah-
tuu hitaasti ja arkipäiväisesti, ja kaivausse-
songin kuluessa on vähänlaisesti perusteita
ennakoida, mikä arkeologinen merkitys
kaivauksella myöhemmin osoittautuu ole-
van. Vaikeinta tulosten merkityksen arvi-
ointi on tietenkin kaivausryhmän jäsenel-
le, jonka ei voi odottaakaan arvioivan puo-
lueettomasti ryhmän työtä ja kaivauksen
merkitystä.

”Elävä historia”
Kolmas konteksti, jossa kenttäarkeologi-
aa tuodaan mediayleisön tietoisuuteen,
ovat erilaiset tapahtumat ja kulttuuri-
tuotteet, joiden sisältönä on niin sanottu
elävä historia. Kaupallisesti merkittävin
niistä on vuosittainen Keskiajan Turku -
tapahtuma, jonka näkyvin osa on markki-
nat Turun Vanhalla Suurtorilla. Markki-
noilla on ohjeistuksen mukaisiin ”keskiai-
kaisiin” vaatteisiin pukeutuneita torimyy-
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jiä, muusikkoja ja ilveilijöitä, siellä esite-
tään dramaattisia näytelmiä, joihin yleisö
ottaa osaa, siellä on jousiammuntaa, miek-
kailua ja pelleilyä. Tapahtumaa markkinoi-
daan autenttisuudella, joka perustuu esiin-
tyjien ja torimyyjien vaatteisiin ja varustei-
siin ja tapahtumapaikan ”aitoon” historial-
lisuuteen. Markkinoinnissa viitataan myös
myytävänä oleviin tuotteisiin, joiden sano-
taan olevan sellaisia kuin ne olisivat voi-
neet olla keskiajalla – leipää, kalaa, lihaa,
tekstiilejä ym.

Tapahtuman ja sen ympäristön histo-
riallinen aitous vaikuttaa ensi näkemältä
ongelmalliselta, koska Vanhalla Suurto-
rilla on ummistettava silmät monelta
keskikaupungin näkymän yksityiskohdal-
ta, jos mielii kuvitella itsensä 1300-luvun
Turkuun. Mutta päähuomio tapahtu-
massa kohdistuukin pikemmin tapahtu-
miin kuin ympäristöön. Keskiajan Turku
-tapahtumassa yhdistyy spektaakkeli, jos-
sa menneisyys esitetään hillittömänä, pri-
mitiivisenä ja vaarallisena, turvalliseen
kaupalliseen ympäristöön, jossa itseään to-
siasiallisesti vaarantamatta voi ostaa tuot-
teita ja elämyksiä. Pyöveli sieppaa yleisön
joukosta jonkun onnettoman, joka raaha-
taan mestauslavalle, mutta kaikki tapahtuu
käsikirjoituksen mukaan eikä kukaan ole
oikeasti vaarassa (Martikainen 2002). Ta-
pahtumaan sisältyy klassisia folklorismin
tunnusmerkkejä, kuten esitetyn kansan-
kulttuurin stereotyyppisyys ja standardi-
maisuus, selektiivisyys esiin nostetuissa
kulttuurielementeissä, menneisyyden idea-
lisointi (Marander-Eklund 1993). Festi-
vaalivieraat ovat varmasti tietoisia näistä
piirteistä, mutta he ovat merkillepantavan
valmiita ottamaan omakseen niitä esineitä,
rooleja, tapahtumia ja tulkintoja, joita ta-
pahtuman yhteydessä esitetään.

Järjestäjien mukaan tapahtumaan osal-
listui vuonna 2002 yli 100 000 ihmistä.
Keskiajan Turku on siten huomattava po-
pulaarikulttuurinen vaikuttaja ja määritte-
lee merkittävällä tavalla populaarikulttuu-
risia mielikuvia keskiajasta. Tapahtuman

suosion taustalle voi sijoittaa elokuvat,
roolipelit ja muut populaarikulttuurin
kansainväliset virtaukset (Martikainen
2002). Keskiajan Turku rinnastuu myös
Saksassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa
suosittuihin reenactment-tapahtumiin ja
-tuotteisiin, joiden sisältö on otettu arke-
ologiasta ja/tai historiasta. Niihin kuuluvat
erilaiset viikinkitapahtumat, purjehdukset
alusten replikoilla, taistelunäytelmät, ko-
keellisen arkeologian leirit, turistikylät,
cowboy-kisat, eloonjäämiskurssit ja suuri
määrä sivustoja Internetissä. Reenactmen-
tin toimijat ovat pääosin aatteellisia järjes-
töjä ja yrityksiä, mutta myös eräät museo-
ammatilliset instituutiot ovat lähdössä mu-
kaan virtaukseen. Suomessa esimerkiksi
vuosittaisiin Arkeologian päiviin, joihin
osallistuu museoita 29 paikkakunnalla eri
puolilla Suomea, sisältyy reenactment-tyyp-
pisiä ohjelmanumeroita, kuten viikinkitai-
tokisoja ja ritarileikkejä. Tapahtuman
yleisilme on kuitenkin pedagoginen.

Tapahtumilla, näytöksillä ja perfor-
manssilla on yhtymäkohtia arkeologiseen
kaivaukseen. Christopher Tilley on kiin-
nittänyt huomiota siihen, miten kaivaus
ja teatteri muistuttavat toisiaan. Näytel-
mä on käsikirjoituksen tulkinta, jossa
teksti muuntuu liikkeeksi ja merkityk-
siksi näyttämöllä. Näytelmä on vain yksi
mahdollisista tulkinnoista ja ilmauksista.
Samalla tavalla kaivausraportti on kaivaus-
kohteen tulkinta, yksi monista mahdolli-
sista havaitsemisen, valikoimisen, tulkin-
nan ja kommunikaation ilmauksista (Til-
ley 1989).

Toinen kaivauksen ja performanssin
yhtymäkohta on kaivauksen julkisuudes-
sa, siinä miten pystysuorilla seinämillä ra-
jattu alue kaivajineen avautuu kaupunki-
maisemassa kuin orkesterimonttu ohi-
kulkijoiden alapuolelle siten, että he voi-
vat katsella tapahtumia yläviistosta. Ohi-
kulkijat tulkitsevat kaivauksen julkiseksi
tapahtumaksi, joka herättää reaktioita sa-
maan tapaan kuin ”elävän historian” katu-
teatterit: hämmästystä, kannustusta, ylem-
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Turun Rettiginrinteen kaivausryhmä 7.12.2001. Kuva: Turun maakuntamuseo / Tapani
Tuovinen.
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myydentunnetta, huvia – ja kiintymystä
kotikaupunkiin ja sen kognitiiviseen mai-
semaan. Arkeologinen kaivaus on keski-
kaupungin humanistista kulttuuritarjon-
taa, joka tarjoutuu katsottavaksi toisin kuin
esimerkiksi tekninen ja insinöörivetoinen
kadunpohjustustyömaa. Arkeologian teke-
minen tässä ja nyt nousee etusijalle tulok-
siin verrattuna, kaivaus on kulttuurituo-
tantoa, aineellisen uudelleenkontekstointia
ja kulttuuristen identiteettien tuottamista
ja uusintamista – aivan kuten teatteri
(Pearson & Shanks 2001).

Kaupunkiarkeologia keskiajan merkityksien
kentässä
Kahden vuosikymmenen aikana ’keskiai-
ka’ on noussut harvalukuisten tiede- ja
museoihmisten piiristä populaarikult-
tuuriseksi tuotteeksi. Populaarikulttuu-
rin ’keskiajan’ merkityksien määrittelyyn
osallistuu karnevaalien ja tapahtumien
järjestäjiä, rakennuttajia, museoita, kou-
luja, nuorisokulttuuri, media, Internet,
matkailuyrittäjiä, yliopiston tutkijoita ja
kolmannen sektorin järjestöjä. Arkeologi-
en työ keskiajan monien ystävien joukossa
on tullut vaiheeseen, jossa olisi mielekästä
pysähtyä miettimään oman työn ja osaa-
misen roolia ja merkitystä.

Museot erottavat muista ’keskiajan’ toi-
mijoista museoiden hallussa olevat laajat
kaivausaineistot. Julkisella rahoituksella
toimivien museoiden luonteva rooli kult-
tuurituotteiden valmistamisessa on siten
eräänlainen julkisen palvelun talo, riippu-
maton ja kompetentti kulttuurituottaja ja
asiantuntijaorganisaatio, joka voi palvella
muita toimijoita tarjoamalla kokoelmiin
perustuvia tietoja, tulkintoja, malleja ja
vertailukohtia. Tässä roolissa museot ovat
toimineet esimerkillisellä tavalla arkeologi-

an popularisoinnissa. Museot tekevät par-
haansa saadaksensa markkinoille populaa-
rikulttuurisia tuotteita arkeologiasta ja his-
toriasta, ja niiden saatavuus on varmistettu
tietoverkon avulla. Nyt onkin ehkä ajan-
kohtaista arvioida kulttuurituotannon
muita edellytyksiä. Turun maakuntamuse-
ossa on selkeä tarve muokata tähän asti
kertynyt kenttäarkeologinen aineisto sel-
laiseen muotoon, että se saadaan tehok-
kaasti käyttöön paitsi kaupungin sisäiseen
suunnitteluun myös näyttelyihin, kaupun-
gin kehitysvaiheiden mallintamiseen ja
kansainvälisiksi ja kansallisiksi vertailuko-
koelmiksi. Arkeologisten kokoelmien kas-
vu tekee ne ajan oloon yhä hankalammiksi
käsitellä samalla kuin niiden tietopotenti-
aali kasvaa. Ja aineisto kasvaa koko ajan.
Seuraava kaivaus Turussa käynnistynee
heti vuodenvaihteen jälkeen.
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A n n a  K i r v e e n n u m m i

P O R T  A R T H U R  E L I  P O R T S A
K A K O L A N M Ä E N  R E U N A M I L L A
–  s u o j e l t u  p u u t a l o y m p ä r i s t ö
a r k i s e n a  a s u i n a l u e e n a

Port Arthur on Kakolanmäen luoteisrin-
nettä myötäilevä puutaloalue Turun kan-
takaupungissa. Alueen rakennettu ympä-
ristö muodostaa merkittävän, maisemal-
lisesti ja historiallisesti arvokkaan monu-
mentin Turun teollistumisen vuosista ja
työväen asumisoloista 20. vuosisadan
alussa. 1980-luvulla suojeltu alue on vii-
me vuosikymmeninä muuttanut suures-
ti luonnettaan, kun asuntoja ja asumista
on sovellettu uusien keskiluokkaisten
asukkaiden tarpeisiin. Puutaloalueen
Port Arthurin linnoitukseen viittaava
juhlava kutsumanimi näkyy ajokaistojen
opastetauluissa Turun satamaan suunna-
tessa, kun taas turkulaisten puhekielessä,
mediassa ja esimerkiksi asukasyhdistyk-
sen nimessä törmää yleensä lyhyempään
ilmaisuun Portsa.

Taustaa
1800- ja 1900-lukujen vaihteessa Turku
tempautui yhteiskunnan dynaamisen
muutoksen pyörteisiin. Teollisuus kasvoi
ja samalla kasvoi myös teollisuustyöväes-
tön osuus kaupungin asukkaista. Kipe-
räksi muodostuneen asunto-ongelman
ratkaisuksi myytiin ja vuokrattiin VIII
kaupunginosasta tontteja yksityisille ra-
kennuttajille tai työväestön tätä tarkoi-
tusta varten perustamille asunto-osake-
yhtiöille. Virallinen ja tilastoissakin näky-
vä VIII kaupunginosa jatkuu aina kes-
kustaan Humalistonkadulle saakka, mut-
ta varsinainen Portsan puutaloalue kattaa
vain osan siitä.

Alueen vanhimmat talot oli rakennet-
tu Turun palon jälkeen, kun ruutukaava-

alue C. J. Engelin suunnittelemassa ase-
makaavassa ulotettiin Kakolanmäen taak-
se. Pääosa Portsan kookkaista puutaloista
rakennettiin kuitenkin nopeassa tahdissa
1900-luvun ensimmäisellä kymmenellä
tuhansien ihmisten vuokra-asunnoiksi.
Jukka Eenilän (1974) laskujen mukaan
vuonna 1920 puutaloalueen ollessa laa-
jimmillaan rakennuksia oli kaikkiaan 17
tontilla. Näiden puutaloissa oli liki 1 600
huoneistoa, joihin ahtautui noin 6 000
vuokralaista – lähinnä teollisuustyöläisiä,
mutta myös palvelualalla toimivia tai eri-
laisten julkisten ammattien harjoittajia
(esim. vanginvartijoita, poliiseja, palomie-
hiä, taiteilijoita, sanomalehtimiehiä).
Asunnot olivat pieniä hellahuoneita tai
huoneen ja keittiön huoneistoja, joukos-
sa vain kolmisenkymmentä suurempaa
kahden tai kolmen huoneen ja keittiön
asuntoa talon omistajien ja vuokrananta-
jien käytössä. Sotien jälkeen alue kuului
yhä Turun ahtaimmin asutettuihin ”työ-
läisten alueisiin”, mutta tuolloin erityi-
sesti työväen asunto-osakeyhtiöissä asuvat
olivat jo vähitellen lunastaneet asuntonsa
omaksi.

Vielä 1960-luvun lopulla ja 1970-lu-
vullakin Portsalla oli maine työläiskau-
punginosana, jossa asui työläisistäkin to-
sin pääasiassa nuoria vähävaraisia ja eläke-
läisiä. Rapistuvat puutalot, joista nykyai-
kaiset asuinmukavuudet puuttuivat, eivät
enää houkutelleet lapsiperheitä tai am-
mateissaan hyvin toimeentulevia työnte-
kijöitä. Tuija Matikaisen mukaan alueen
suojelukaavaa valmisteltiin 1970-luvulla
rinnan kerrostaloasumista suosivan kaa-
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van kanssa, eikä rakennusten epävarma tu-
levaisuuskaan houkutellut investointeihin
tai korjauksiin. Alue suojeltiin sisäministe-
riön vuonna 1982 vahvistamassa kaavassa,
minkä jälkeen alueella rakentaminen tai
muutosrakentaminen edellyttää lausuntoa
museoviranomaisilta.

Muutosten vuodet
Suojelun jälkeisinä vuosikymmeninä
puutaloasuntoja ovat ostaneet sellaiset
asukkaat ja sijoittajat, joilla on ollut halua
ja tarvittavat varat asuntojen uudistami-
seen. Asuntojen hintataso on vaihdellut
asunnon koon, kunnon ja sijainnin mu-
kaan, mutta on ollut pääosin keskustan

Puutaloympäristö lasten leikkitilana. Kuva: Matti Kirveennummi

Pihanäkymä Korkeavuorenkadulla. Kuva: Matti Kirveennummi.
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kivitaloasuntoja edullisempi. Vuosikymme-
niä alueella asuneet vanhemmat, ajalla
1900–1920 syntyneet asukkaat ovat jatka-
neet asumista kodeissaan niin kauan kuin
se on ollut mahdollista. Aivan viime vuo-
sina nämä sukupolvet ovat väistyneet ja
yleiset elintason ja elämäntavan muutok-
set ovat tulleet voimakkaammin näkyviin.
Esimerkiksi henkilöautojen lisääntymi-
nen alueella on huomattavaa, ja autot ovat-
kin vallanneet monien taloyhtiöiden pihat
siellä missä sopivat kadunvarren pysäköin-
titilat puuttuvat. Pihan perällä sijaitsevista
ulkorakennuksista, entisistä vajoista, lei-
vintuvista, ruumishuoneista tms. on tehty
pyöräsuojia ja varastoja. Ulkokäymälät on
purettu tai tyhjennetty.

Asuntojen tilaratkaisut on korjaus- ja
lisärakentamisen yhteydessä uusittu ko-
konaan. Vanhoihin pohjakaavoihin kuu-
lui yleisesti varsinainen asuinkerros, kivi-
jalassa eli alustassa kellari ja halkovaja sekä
vintillä avointa tilaa säilytykseen ja pyykin
kuivaukseen. Asuintilan laajeneminen
katon rajaan asti näkyy ulospäin uusina
kattoikkunoina, joita on ilmaantunut
entisten kolmionmuotoisten lyhtyikku-
noiden rinnalle. Matalakivijalkaisissa ra-
kennuksissa asunnot on tavallisesti laa-
jennettu kolmeen asuttavaan kerrokseen,
joista alinta, usein saunan ja pesutilat si-
sältävää kerrosta on syvennetty maan alle.
Korkeakivijalkaisissa asunnoissa alin ker-
ros on usein jo alun perin rakennettu täy-
teen pieniä hellahuoneita tai liikehuo-
neistoja, ja uutta asuintilaa on näin muo-
doin saatu lähinnä yläkertaan. Liiketilois-
ta on rakennettu myös uusia asuntoja, ja
alueen harventuneissa, yhä käytössä ole-
vissa liiketiloissa toimii mm. koirapäivä-
koti, kampaamo, sisustusliike, tilitoimis-
to, leipomo ja tanssiravintola sekä Pub
Port Arthur.

Portsan arkea ja idylliä
Puutaloympäristön nykyistä arvostusta li-
sää historiallisen ja maanläheisen hirsira-
kentamisen tradition suosio aikana, jol-

loin 1900-luvun alun esineistöistäkin on
tullut antiikkia ja sijoituskohteita. Yhä
useammin mielikuvat perustuvat tietoi-
suuteen rakennetun ympäristön histori-
allisuuden tai monikerroksisuuden ai-
nutlaatuisuudesta ja sen tuomasta lisäar-
vosta. Nämä ajatukset ja arvostukset vai-
kuttanevat osaltaan siihen, että alueelle
hakeutuu usein taiteilijoita, akateemises-
ti koulutettuja, opettajia, humanisteja, ja
opiskelijoita. 2000-luvulla mielikuvat
Portsassa asumisesta ovat myös romanti-
soivia tai nostalgisoivia, ja asuntoilmoi-
tuksissa asuntoja kaupataankin mieliku-
viin vedoten ”puutaloasumisen idylliin”.

Alueen yleisilme muodostuu asfaltoi-
tujen tai mukulakivettyjen katujen varres-
sa melko säännöllisissä riveissä olevista
yksi- tai harvemmin kaksikerroksisista ra-
kennuksista kivijalkoineen ja taitekattoi-
neen. Väritystensä, tilaratkaisujensa ja lä-
hempää erottuvien koristeellisten yksityis-
kohtiensa puolesta ilme on vaihtelevampi,
ja perustuu myös varhaisen teollistumis-
kauden elämänmuodoista kertoviin ra-
kenteisiin (pihakaivot, piharakennukset,
pyykkituvat, saunat, käymälät). Suurem-
missa pihapiireissä asuinrakennukset on
rakennettu pääosin tontin laitoja myöten,
ja ne muodostavat väljiä, lähes umpinaisia
pihoja suurine puineen ja syreeni- ym. is-
tutuksineen. Asukasyhdistyksen järjestä-
mien pihakilpailujen ansiosta myös piho-
jen yleiseen ilmeeseen ja tyyliin on viime
aikoina kiinnitetty enemmän huomiota.

Portsan pihapiirissä ja naapuriyhteisyy-
dessä voi todeta merkkejä yksilöllistymi-
sestä ja keskittymisestä omiin tai oman
perheen oloihin. 1960-luvulla Portsassa
tehdyt haastattelut osoittavat kuitenkin,
etteivät kaikki olleet aikaisemminkaan
kiinnostuneita vuorovaikutuksesta naa-
pureiden kanssa. Vielä vuosisadan alussa
naapurin kuitenkin tapasi erilaisten arkis-
ten toimien lomassa montakin kertaa
päivässä, esimerkiksi vettä tai puita haki-
essa, käymälässä tai muissa piharakennuk-
sissa asioidessa. Nykyisinkin asuminen
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jatkuu pihalla ainakin kesäisin, mutta yh-
teisen tilan ja yhteisten pihakalustojen si-
jasta asukkaat varustavat mielellään oman
pienen kukkamaan ja pihapation grillei-
neen ikkunoidensa alle.

Puutaloasumisen arkinen todellisuus
valkenee monille talvipakkasten aikana.
Asunnoissa on pääsääntöisesti sähköläm-
mitys, mutta sitä täydennetään tai korva-
taan mahdollisuuksien mukaan puuläm-
mityksellä niissä asunnoissa, joissa vielä
ovat alkuperäiset kaakeliuunit tai puu-
liedet jäljellä. Lämpötilojen vaihtelu ja lii-
an tehokas tai puutteellinen lämpöeristä-
minen lienee kuitenkin vähäisimpiä asun-
tojen eri aikaisten ja hyvin vaihtelevien ra-
kentamiskäytäntöjen seurauksista. Talo-
yhtiöiden suurempiin huoliin kuuluvat
täälläkin eri aikakausina sovellettujen vir-
heellisten rakentamisen tapojen jäljiltä ai-
heutuneet ja paikoin vaikeasti korjattavat
kosteusvauriot. Lisäksi toisinaan monien
portaiden asunnot osoittautuvat kasvavien
perheiden tarpeisiin liian epäkäytännölli-
siksi tai pieniksi, jollei omistuksessa ole
useammasta huoneistosta yhdistettyä
asuntoa. Myös naapurien äänet ja läheisyys
saatetaan kokea häiritseviksi. Joidenkin
perheiden asumiskaaren seuraavana etap-
pina onkin kantakaupungin ulkopuolelta
tai Turkua ympäröivistä maaseutukunnis-
ta ostettu omakotitalo.

Parhaimmillaan puutaloasunnot eri-
laisine pihoineen tarjoavat kuitenkin es-
teettisesti ja yhteisöllisesti miellyttäviä,
hengittäviä ja onnistuneita asumisen
puitteita erilaisine omaperäisine ratkai-
suineen. Tällä vuosikymmenellä eri puo-
lilla Portsaa juhlitaan tiheään rakennus-
ten 100-vuotisjuhlia niin nykyisten kuin
usein entistenkin asukkaiden kesken.

Tulevaisuudennäkymiä
Tulevaisuudessa Portsan luonnetta ja nä-
kymiä muuttaa kaikkien vankilatoimin-
tojen poistuminen aluetta reunustavalta
Kakolanmäeltä uusittuihin vankilatiloi-
hin. Tämän vehreän, tähän asti asukkailta

suljetun, maisemallisesti ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaan alueen kohtaloa ollaan
nyt sitomassa kahden periaatteessa erilli-
sen, mutta monin tavoin toisiinsa kietou-
tuvan suurhankkeen varaan. Ensimmäinen
kaavoituskeskustelu käytiin Turun kau-
pungin suunnitelmista ja lopulta myös
päätöksestä rakentaa Kakolanmäen alle
pääosin kallion sisälle louhittava jäteve-
denpuhdistamo. Valtiolta mandaattinsa
saanut alueen omistaja Senaattikiinteistöt
Oy puolestaan haikailee mäelle jopa 80
000 m2:n asuinaluetta kaupungin kaavoi-
tettavaksi. Muun muassa suunnitelmissa
esitettyjen pien- ja tornikerrostalojen mää-
rä ja tiheys erityisesti maisemallisesti her-
killä alueilla, sekä ajatukset kallioalan lou-
himisesta edelleen myös tuhansien autojen
parkkipaikoiksi liikennejärjestelyineen he-
rättivät turkulaisten laajan vastarinnan.
Alueen suunnittelusta päätettiin julistaa
avoin kilpailu, ja erilaiset neuvottelut sekä
keskustelut alueen tulevaisuudesta, uhka-
kuvista ja mahdollisuuksista jatkuvat.
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sessa. Hän asuu Portsassa.
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K a a r i n  K u r r i

R A P O R T T I  T U R U N
R A K E N N E T U N  Y M P Ä R I S T Ö N
S U O J E L U S T A  –  O n k o  T u r u n
t a u t i  s a a t e t t u  h i s t o r i a a n ?

Paljon on vettä virrannut Aurajoessa ajas-
ta, jolloin Turusta tuli rakennetun ympä-
ristön tuhoamisen symboli. Tänä päivänä
sanomalehtiä ja vaaliohjelmia lukiessa
kaikkien huolena tuntuu olevan Turun
arvokkaan kulttuuriympäristön ja raken-
nusperinteen vaaliminen, joka koetaan
yhteisenä voimavarana ja koko maakun-
nan vetovoimatekijänä. Mutta mistä sit-
ten nousevat uutisiin aina uudelleen ja
uudelleen nuo Vartiovuoren rinteet,
Rettigin tontit, Kauppatorin uhanalaiset
näkymät ja Humalistonkadun talorötis-
köt – puhumattakaan Kakolanmäestä,
jonka uumeniin kaavaillaan koko seutu-
kunnan yhteistä jätevedenpuhdistamoa
ja pinnalle uutta uljasta kaupunginosaa.
Onko oikeastaan mikään muuttunut, vai
ovatko vain pelitavat hioutuneet, osapuo-
let vaihtuneet ja kansalaiset saaneet viral-
lisen oikeuden lausua mielipiteensä
asuinympäristönsä suunnittelusta?

Oikeustieteen professori Hannu Ta-
pani Klami luonnehti ”Turun taudin”
vuonna 1982 ilmestyneessä saman nimi-
sessä kirjassaan suomalaisen ympäristöpo-
litiikan kansanvallan kriisiksi, jolle on
ominaista kulttuuriympäristön häikäile-
mätön turmeleminen, lahjonta, verope-
tokset ja virkavirheet, oikeusjutut ja
skandaalit. Toki tauti oli levinnyt lähes
koko maahan, mutta Turussa rakennus-
liikkeiden voiton maksimoinnin tavoit-
telu kytkeytyneenä rakennusten purka-
miseen, poliittisiin lehmänkauppoihin ja
poliitikkojen voitelemiseen oli kaikkein
räikeintä.

Virallisesti Turun tauti ristittiin jou-
lukuussa 1976 kesken rakennussuojelu-
prosessin tapahtuneen Turun Osuuskau-
pan omistaman Hamburger Börsin pur-
kamisen. Mielenosoituksesta Hamburger
Börsin purkua vastaan tuli Turun raken-
nussuojelun merkkipyykki. Myös Turun
kaupungin historiallinen museo (nyk.
maakuntamuseo) nousi vihdoin barrika-
deille: museotoimenjohtaja Knut Drake
puhui Enemmistö ry:n järjestämässä
mielenosoituksessa yhdessä kaupungin-
valtuuston jäsenen Armas Lahoniityn
kanssa sadoille torille kerääntyneille ih-
misille sen jälkeen kun hotellin henkilö-
kunta oli poistanut museon tutkijoiden
hotellin ikkunoista rullaamat kolme le-
veää surunauhaa. Museon henkilökun-
nan osallistuminen mielenosoitukseen
oli periaatteellista, ja sillä haluttiin ennen
muuta kiinnittää huomiota rakennuttaji-
en ja pääomapiirien kulissien takaiseen
likaiseen peliin.

Toki oli Turun museo- ja kulttuurivä-
ki kantanut huolta historiallisesta kau-
punkikuvasta jo vuosikymmeniä. Keskus-
telun aloitti vuonna 1904 arkkitehti
Alex. Nyström, joka taittoi peistä mm.
tuolloin saneerauksen kohteeksi tulossa
olleen Taidemuseonmäen palon takais-
ten hökkelien säilyttämisen puolesta.
Onnistuneempaan lopputulokseen ylsi
museon johtokunnan jäsenten Axel
Haartmanin ja Julius Finnbergin vuonna
1908 aloittama kamppailu Luostarinmä-
en mökkien säilyttämiseksi. Samana
vuonna Nyström nosti julkisuuteen huo-
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len Turun kukkuloilta avutuvista näkymis-
tä, jotka olivat peittymässä vasta rakennet-
tujen arvokkaiden puistojen kupeeseen
nousevien uudisrakennusten myötä, ja
esitti kerroskorkeuden rajaamista. Askel
systemaattiseen suuntaan rakennussuoje-
lussa otettiin 1950-luvun puolivälissä, jol-
loin Iso-Heikkilän kartanon purku havah-
dutti museolautakunnan laatimaan luette-
lon ehdottomasti säilytettävistä rakennuk-
sista. Ensimmäinen suojeluluettelo käsitti
68 rakennusta ruutukaava-alueelta ja 14
muualta. Lista jäi kuitenkin vain symboli-
seksi eikä kaupunginvaltuusto vahvistanut
sitä koskaan.

Keskusta-alueen rakennusten purku
kiihtyi 1950- ja 1960-luvuilla ja kaupun-
kikuvasta hävisi arvorakennus toisensa
jälkeen. Saneerauksen jalkoihin jäivät
mm. Hotelli Phoenix (yliopisto), Ala-al-
keiskoulu ja Lindblomin talo Kauppato-
rin varrelta, Julinin talo Eerikinkadulta,
Nobelin talo Uudenmaankadulta ja
moni, moni muu. Museo oli voimaton.
Muinaistieteellinen toimikunta (nyk.
Museovirasto) teki vuonna 1968 oman
listansa Turun säilytettävistä rakennuksis-
ta ja museo päivitti omansa vuonna 1970
(kohteita oli nyt 106 ruutukaava-alueelta
ja 12 sen ulkopuolelta sekä muutama
Ruissalon huvila), mutta turhaan. Luet-
telo kopioitiin lähes muutoksitta Varsi-
nais-Suomen seutukaavaliiton suojelura-
porttiin vuonna 1972 ja Olli Kivisen
yleiskaavaehdotukseen vuonna 1976.

Suojeluluettelot olivat vain paperia, ja
suojelijoilta puuttuivat keinot – ja miksei
taitokin – puuttua asioihin. 1970-luvulle
tultaessa rakentaminen ydinkeskustassa
alkoi vähetä painopisteen siirryttyä lähiöi-
hin, mutta myös historiallinen kaupun-
kikuva oli murentunut. Otteet rippeistä
kovenivat: Surullisen käytännön purkaa
rakennukset ennen suojelupäätöksen tai
toimenpidekiellon saapumista aloitti Ra-
kennusliike Paavo L. Lindberg Oy, joka
purki kuuluisan Surutoin-talon (Kasken-
katu 6) työpäivän päätyttyä heinäkuun 28.

päivänä 1970. Seuraavana aamunahan oli
odotettavissa viesti toimenpidekiellosta.
Avuttoman sivustaseuraajan osaan lopul-
lisesti suivaantunut museoväki perusti
vuonna 1973 Turun miljööpoliittinen
yhdistys Enemmistö ry:n, joka otti huo-
lehtiakseen suojeluesitysten tekemisen.
Uusi yhdistys nousi lehtien pastoille – to-
sin näkyvämmin muualla kuin Turussa,
jossa Turun Sanomat veti matalaa profii-
lia suojelukysymyksissä – em. Hamburger
Börsin skandaalin yhteydessä. Myös päät-
täjät alkoivat jo pelätä tiedotusvälineiden
kiinnostusta suojelukysymyksiin, mutta
myös muutokset kunnallispoliittisissa
voimasuhteissa edesauttoivat varovaisem-
man linjan syntyä.

Purkuluvut olivat edelleen huikeat:
Esimerkiksi vuosina 1975–79 ruutukaa-
va-alueella purettiin 49 tontilla yhteensä
151 rakennusta, joista asuinrakennuksia
oli 115. (Turun maakuntamuseo alkoi
systemaattisesti dokumentoida puretta-
via rakennuksia purkamisen tultua luvan-
varaiseksi rakennuskieltoalueilla vuonna
1976.) Uudenlainen suhtautuminen
suojelu- ja kaavoituskysymyksiin näkyi
Hansakorttelin suunnitteluvaiheissa:
1970-luvun alussa laaditun kaavan mu-
kaan oli tarkoitus säilyttää vain Turun
ruotsalainen teatteri ja apteekkitalo,

Hamburger Börsin purkua vastustava mielenosoitus
14.12.1976. Kuva: Turun maakuntamuseo / Kalervo Valli.
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mutta Enemmistön tehtyä suojeluesityk-
sen Eerikinkadun puoleisten rakennus-
ten ja eräiden piharakennusten säilyttä-
misestä muutettiin kaava 1980-luvun
alussa; tosin piharakennukset saivat nyt-
kin väistyä – purkuskandaalin saattelemi-
na.

Vähän aiemmin – keväällä 1981 – oli
valtakunnallisen uutiskynnyksen ylittä-

nyt Suomen Talousseuran tontin rakenta-
minen. Nyt Vartiovuoren rinteelle kerään-
tyi jo monisatapäinen vastustajien joukko,
joka yritti ympärivuorokautisella päivys-
tyksellään estää rakennustöiden aloittami-
sen. Tällä kertaa liikkeellä oli etupäässä
ympäristökysymysten suhteen aktivoitu-
neita opiskelijoita. Turun yhä voimallisem-
pi leimautuminen ympäristön tuhoajaksi

Kukkuloiden rakentaminen herätti keskustelua ja antoi aihetta kauhuskenaarioihin jo
kauan sitten. Åbo Underrättelser 21.9.1913.
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vauhditti kaupunkia virallisten suojeluta-
voitteiden määrittämiseen. Työ annettiin
Arkkitehtitoimisto Sigvard Eklund Ky:lle,
joka inventoi vuosina 1982–84 ruutukaa-
va-alueen rakennukset ja määritti yhteis-
työssä Turun kaupungin historiallisen mu-
seon, asemakaavaosaston sekä ao. luotta-
musmiesten kanssa sitä koskevat suojeluta-
voitteet. Turun keskustan rakennussuoje-
lun vaihekaavaraportti valmistui vuonna
1984. Säilytettäväksi esitettyjen kohteiden
määrä kasvoi runsaaseen kolmeensataan;
näistä osa oli yksittäisiä rakennuksia ja osa
laajoja aluekokonaisuuksia, kuten vähän
aiemmin suojelukaavan saaneet Portsa ja
Mestarinkadun alue. Kaupunginvaltuusto
merkitsi raportin tiedoksi, ja se annettiin
kaavoitusviranomaisille ohjeellisesti nou-
datettavaksi. Rakennusten purkua se ei ole
aina kyennyt estämään, mutta se on pakot-
tanut kiistatilanteissa tapauskohtaiseen
harkintaan ja osapuolet yhteisen neuvotte-
lupöydän ääreen.

Tänä päivänä Turun maakuntamuseo
onkin virallinen osapuoli neuvottelu-
pöydässä. Museolla on merkittävä rooli
asiantuntijana ja tiedon tuottajana. 1990-
luvun alkupuolelta saakka museo on saa-
nut tiedoksi kaikki Turun rakennus- ja
purku-asiat, antanut lausunnon miltei
jokaisesta purkulupahakemuksesta, laa-
dittavasta asemakaavasta ja kulttuurihis-
toriallisesti merkittävään rakennukseen
kohdistuvasta muutos- ja peruskorjaus-
hankkeesta. Lisäksi museon tutkijat neu-
vovat yksittäisiä henkilöitä antikvaarisissa
korjauskysymyksissä sekä osallistuvat asi-
antuntijana Turun kaupungin omistami-
en arvorakennusten korjaushankkeisiin.
Myös kaavoittajat kääntyvät yleensä jo
työn alkuvaiheessa museon puoleen
odottaen saavansa käyttöönsä analyyttisen
perustiedoston tai ainakin listauksen säi-
lytettävistä kohteista. Museon resurssit
asiantuntijapalvelussa ovat vaihdelleet 3–
4 vakinaiseen rakennustutkijaan, joiden
ajasta iso osa kuluu erilaisissa aloituspala-
vereissa ja työryhmissä istumiseen.

Museo onkin ajautumassa odotusten ja
vaatimusten ristitulessa umpikujaan. Ra-
kennetun ympäristön inventointia on pys-
tytty jatkamaan ruutukaavan ulkopuolella
vain pienissä erissä milloin opiskelijoiden
kenttätyökurssien, milloin työllisyystöiden
turvin. Vain Kakskerran inventoinnin lop-
puunsaattamiseen on liiennyt erillinen
määräraha kaavoituksen perusselvitysva-
roista. Ruutukaava-alueen inventointitie-
dostot ovat 20 vuotta vanhoja eikä niitä
olla pystytty pitämään ajan tasalla. Osa
kaupungista on täysin inventoimatta ja in-
ventoiduillakin alueilla ikäkriteeri on
yleensä vuosi 1940, mitä nuoremmat on
jätetty huomiotta. Entä mistä otetaan aika
tutkimukseen ja analyysiin, joka on välttä-
mätön suojelurajauksia mietittäessä ja kor-
jausvaihtoehtoja punnittaessa?

Kasvavien tiedostojen hallinnan, ratio-
naalisen tiedontuottamisen ja kulttuuriar-
vojen määrittämisen apuvälineeksi museo
uudisti 1990-luvun loppupuolella raken-
netun ympäristön inventointitietokantan-
sa. Tietokantasuunnittelussa otettiin huo-
mioon mahdollisuus hyödyntää muita
ATK-rekistereitä sekä paikkatiedon yhteis-
käyttö. Turun kaupungilla onkin erittäin
hyvät perusrekisterit, joiden hyödyntämi-
nen vapauttaisi museon työlään rekisteri-
tiedon kokoamisesta ja antaisi mahdolli-
suuden keskittyä omaan erityisalaansa.
Ongelmana on kuitenkin kaupungin sisäi-
nen hinnoittelupolitiikka; verovaroin mit-
tausosastolla tuotetun tiedon hinta on niin
korkea, ettei siihen museon määrärahat rii-
tä. Tämä on käsittämättömän lyhytnäköis-
tä resurssien haaskausta.

Tänä päivänä ollaan oikeastaan samas-
sa tilanteessa kuin 20 vuotta sitten: Tu-
run keskusta-alueen yleiskaavaa uusitaan
ja samalla päivitetään jälleen kerran suo-
jelutavoitteita. Valmiina on myös uusi
Turun kaupunkiseudun maakuntakaava,
jonka suojelulistaus on niin ikään uudis-
tettu yhteistyössä Turun maakuntamuseon
kanssa. Molempiin kaavaselvityksiin liitty-
vät suojelutiedostot perustuvat aluekoko-



36

R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A

naisuuksien säilyttämiseen ja ne on toteu-
tettu sähköisiä tiedonhallintamenetelmiä
käyttäen. Arvokohteiden sijainnin ja suo-
jelustatuksen ei siten pitäisi jäädä enää ke-
neltäkään huomaamatta. Museo on otta-
nut listaukseensa mukaan ensimmäistä
kertaa myös uudemman arkkitehtuurin, ja
säilyttämistavoitteet – ”toiveiden tynnyri”
– on määritelty aina 1960-luvulla raken-
nettuun rakennuskantaan saakka. Tavoit-
teena on ollut valikoida mukaan myös
1940-, 1950- ja 1960-luvuille tyypillisiä
asuin- ja julkisia rakennuksia unohtamatta
turkulaisten suunnittelijoiden panosta.
Kehä onkin tavallaan sulkeutunut, ja nyt
yritämme vaalia tuonnoisten kaupunkira-
kenteen tärvelijöiden työn jälkiä tämän
päivän uudistusvimmalta parvekelasituksi-
neen ja -elementteineen sekä julkisivupel-
lityksineen.

Museon uuteen – harkinta- ja lausun-
tokierroksella olevaan – suojelulistauk-
seen on otettu mukaan 1 514 kohdetta.
Näistä arvokkaimpaan luokkaan (SR 5) si-
joittuu 44 tonttia (kiinteistörekisteriyk-
sikköä) rakennuksineen, SR 4 -luokkaan
166 ja SR 3:een peräti 866 tonttia. Lievin
suojelustatus, maisemallisesti merkittä-
vät kohteet, on annettu 438 tontille. Lu-
kumäärä tuntuu huikealta, mutta siihen
kuuluu koko ydinkeskustan rakennus-
kanta mukaan lukien ruutukaava-aluetta
ympäröivät vanhat esikaupunkitaajamat.
Maakuntakaavan suojelukohteisiin on
tältä alueelta valittu 74 laajaa aluekoko-
naisuutta. Asemakaavalla tai muun pää-
töksen nojalla jo aiemmin suojeltuja ra-
kennuksia keskusta-alueella on 472.

Barrikadeilla ei museon kaupunki-
konsensukseen sulautuneita tutkijoita
enää juuri näy. Museoväen aikoinaan pe-
rustama Enemmistö ry. on kuopattu pik-
ku hiljaa ja uusiksi suojeluagitaattoreiksi
ovat kohonneet Meidän Turku -liike, Tu-
run Seudun Vihreät ry, Rakennusperin-
teen ystävät ja Varsinais-Suomen taidetoi-
mikunta, jonka arkkitehtuuria edustava
läänintaiteilija on väsymättä herättänyt

Eerikinkadun ja Kauppiaskadun kulmaan suunnitel-
laan uutta hotellia. Toinen C. Bassin vuonna 1831
suunnittelemista rakennuksista sekä kolmikerroksinen
uusrenessanssitalo (1889 A. Kajanus) on tarkoitus
säilyttää, mutta kuinka säilyttää aivan torin kulmaan
vielä avautuva Tuomiokirkkonäkymä. Kuva: Kaarin Kurri
(KK) 2003.

Tuomiokirkon tornin siluetti näkyy torille myös Wik-
lundin tavaratalon liikesiiven yli. Vuosi sitten ajankoh-
taisesta liikesiiven korotussuunnitelmasta on toistai-
seksi luovuttu. Kuva: KK 2003.
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Humalistonkatu 14:n kaksi jugendtyylistä asuin- ja liikerakennusta (Maijala F. Strandell
1900–901, kirjakaupan talo 1907 A. Thomander) tultaneen säilyttämään, muut raken-
nukset – asuinrakennukset 1876–77 ja 1896 sekä ulkorakennus 1907 – saanevat väis-
tyä tontin takaosaan sijoitettavan kerrostalon tieltä. Kuva: KK 2003.

As Oy Pumppumäen ( Rauhankatu 15, Aarne Ehojoki ja Tauno Keiramo 1961) nauha-
parvekkeet lasitettiin ja ylin kerros katettiin kesällä 2003 museoväen ja kaupunkikuva-
arkkitehdin vastustavasta kannasta huolimatta. Kuva: KK 2003.
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Mannerheiminpuiston vastakkaisella puolella (Puutarhakatu 22) olevat uusrenessanssi-
tyyliset puutalot (1887 A. Kajanus) edustavat tyypillistä turkulaista 1990-luvun raken-
nussuojelua. Kuistit purettiin maanalaisten pysäköintipaikkojen tieltä ja takapihalle ra-
kennettiin ylisuuri asuinkerrostalo ”palkkiona rakennussuojelusta”. Kuva: KK 2003.

Vuoden 2003 uudistuotantoa oleva ker-
rostalo (Humalintonkatu 10) puoles-
taan on oiva esimerkki rakennuslau-
takunnan joustavasta ymmärryksestä.
Kaavassa kerroskorkeus noudatteli
naapuritaloa, rakennuslupavaiheessa
pihan takaosaan osoitettu rakennus-
oikeus ”siirrettiin” ylimääräiseksi ullak-
kokerrokseksi ”vain arkkitehtonisista
syistä”, mutta kuinka ollakaan: raken-
nustöiden aikana ullakkokerrokselle
haettiin muutosta ja sinne rakennet-
tiinkin arvoasuntoja. Kuva: KK 2003.
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kansalaiskeskustelua kaupunkikuvallisista
asioista. Katseet onkin suunnattu yksittäi-
sistä rakennuksista laajoihin ympäristöky-
symyksiin. Puolalanmäen parkkiluola si-
sääntuloaukkoineen ja liikennepoliittisine
ongelmineen herätti pohtimaan vaihtoeh-
tona keskustan rauhoittamista autoilulta,
Rettigin rinteen (Vartiovuorenmäki) ker-
rostalojen ylimitoitettu rakennuskorkeus
Aurajoen kansallismaiseman ominaispiir-
teiden säilyttämistä ja Turun Sanomien
sekä Wiklundin korttelien rakentaminen
Tuomiokirkkonäkymän symbolista merki-
tystä turkulaisille. Seudullisen jäteveden-
puhdistuslaitoksen sijoittaminen keskelle
asutusrakennetta Kakolanmäen uumeniin
käänsi mielenkiintoisella tavalla poliittisiin
päätöksentekijöihin yhdistetyt ennakko-
asenteet päälaelleen; nyt vastustajana on-
kin oikeisto ja puolustajina vasemmisto ja
vihreät. Puhumattakaan Kakolanmäen
maanpäällisestä uudisrakennussuunnitel-
masta, jossa puiston säilyttämistä ovat puo-
lustamassa valtion Senaattikiinteistöjen voi-
ton maksimointitavoitteilta lähes kaikki
ammatti- ja kansalaisryhmät – suojelijoiden
etunenässä myös 1970- ja 1980-luvuilla
gryndereiden kanssa liittoutuneita arkkiteh-
tejä, jotka ovat aikansa uutta uljasta luotu-
aan oppineet ymmärtämään historiallisen
kaupunkikuvan sukupolvilta toisille kestä-
vän arvon.

Mutta edelleen jäävät pehmeät arvot
rahan, hyödyn ja muodikkuuden tavoit-
telun jalkoihin; ja Turussa valitettavan
usein vielä ylintä päätösvaltaa käyttävän
luottamusmieselimen härkäpäisellä siu-
naavalla nuijankopautuksella. Turussa ra-
kennuslautakunta onkin ottanut periaat-
teekseen antaa lautakunnan puheenjoh-
tajan lausuntoa siteeraten ”rakennuslu-
van vaikka keskelle Kauppatoria raken-
nettavalle uudistalolle, jos se vain on voi-
massa olevan kaavan mukainen”. Kärjistä-
en voisi vielä lisätä, että lupa heltiää hank-
keelle kuin hankkeelle, jos se vain miten-
kään voidaan tulkita ”porsaanreiästä pu-
jahtavaksi”. Niinpä Humalistonkadun

vanhat jugendtalot saivat purkuluvan eri
tahojen vastustuksesta huolimatta (pää-
tös kumottiin hallinto-oikeudessa). Ret-
tigin rinteen kaavassa sallitun kerroslu-
vun ylittävät, mutta maksimikorkeuteen
mitoitetut kerrostalot saivat rakennuslu-
van, ja kun lupa kumottiin valitusten jäl-
keen hallinto-oikeudessa, myönnettiin
uusi lupa kaavan mukaisille taloille. Nyt
vain kerroskorkeutta oli kasvatettu täyttä-
mään kaavan rakennusoikeus – ehkä ta-
voitteena arvokkaammat huoneistot –
haluamatta ottaa huomioon Vartiovuo-
ren näkymien puolesta vedonneiden
kansalaisten mielipidettä. Uuden arkki-
tehtuurin säilyttämisongelmaa puolestaan
valottaa rakennuslautakunnan suhtautumi-
nen Mannerheimin puistoa reunustavaan
tyylipuhtaana säilyneeseen 1960-luvun ker-
rostaloon (As Oy Pumppumäki): nauhapar-
vekkeiden ja kattoterassin lasitukselle heltisi
lupa naapurikiinteistöjen tasapuoliseen
kohteluun vedoten huolimatta kaupunki-
kuva-arkkitehdin ja maakuntamuseon vas-
tustavasta kannasta.

Myös kulttuurikohteiden ympärillä
kuohuu: Keskellä vanhinta Turkua sijait-
sevan, Koivurinnan säätiön omistaman
Aboa Vetus & Ars Nova -museon tontille
pitäisi saada rakentaa monikerroksinen
hotelli, jotta voitaisiin turvata museon ta-
loudelliset toimintaedellytykset. Turun
taidemuseon kauan odotetun remontin
kustannukset ovat karanneet käsistä, ja
kaupunki antoi julkisivujen korjaustyön
ilman tarjouskilpailua yritykselle, joka oli
jo aiemmin saanut kielteistä julkisuutta
kiinalaisen alipalkatun työvoiman käytös-
tä. Kaupunginkirjaston uudisrakennuk-
sen toteuttaminen Österbladin tontille
kariutui korttelin omistajien vaatimuk-
seen kytkeä hanke maanalaisiin pysäköin-
tijärjestelyihin, ja kun tilanne ajautui lait-
tomana umpikujaan, alettiin vakavissaan
miettiä vanhalla kirjastotontilla sijaitsevan
– vasta 1990-luvun alussa rakennussuoje-
lulailla suojellun – nk. maaherran makasii-
nin purkamista.
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Myös Linnankatu 29:ssä sijaitsevat uusrenessanssitalot (1878-79 F. W. Lagerström / F.
Strandell 1898–00 ja 1884–85 August Helenius) jäivät 1990-luvulla asuinkerrostalojen
”meluvalliksi”. Nyt niiden etupuolella vielä liehuvien Scandic-hotellin – Hotelli Marina
Palacen – lippujen päivät alkavat olla ohi. Vuosina 1973–74 arkkitehtuurikilpailun poh-
jalta rakennettu loistohotelli (Arkkitehtitoimisto Jaakko Rantanen –  Unto Rantanen) on
käynyt vanhanaikaisena kannattamattomaksi, ja toiminnot halutaan siirtää torin kulmal-
le rakennettavaan uuteen kiinteistöön. Kuva: KK 2003.

Miten tämä on selitettävissä ja mihin
viime vuosikymmenen kaikkia kosiskele-
va kaupunkisuunnittelu on johtanut?
Puuttuuko ymmärrystä, tahtoa vai taitoa?
Valitettavan usein tuntuvatkin Turun vir-
kamiehet ja päätöksentekijät edelleen
ymmärtävän paremmin rakentajien ja
tontinomistajien liiketaloudellisia in-
tressejä kuin historiallisen kaupungin omi-
naispiirteitä. Jos Turun katunäkymiä lei-
masi vielä viime vuosisadan alkupuoliskol-

la matalien puutalojen yhtenäinen rivi,
niin tänä päivänä puutalojen säilytettäviksi
määritellyt rippeet muodostavat usein to-
rahampaanomaisen meluvallin tontin ta-
kaosaan sijoitettujen ylikorkeiden kerros-
talojen suojaksi. Rakennussuojelu on to-
teutunut, vai onko?

FM Kaarin Kurri toimii rakennushistorian
tutkijana Turun maakuntamuseossa.
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T i m o  H i n t s a n e n

R A K E N N U S P E R I N T Ö  T U R U N
V O I M A V A R A N A

Rakennusperinnön arvot
Rakennusperinnön arvoista keskustelta-
essa tulee vääjäämättä esiin rakennuspe-
rinnön taloudellinen merkitys keskei-
simpänä osana kansallisvarallisuuttamme.
Toisaalta yhä vieläkin kuulee mielipiteitä,
joiden mukaan rakennusperintö näh-
dään jopa taloudellisena taakkana nykyi-
selle ja tuleville sukupolville. Vaikka
nämä taloudelliset seikat helposti mitat-
tavina arvoina yhä korostuvatkin keskus-
telussa, kuuluu ajankuvaan selvästi se,
että rakennusperintö ymmärretään jo en-
nen kaikkea keskeisenä osana kulttuuri-
varallisuuttamme.

Mihin rakennusperintö voi sitten olla
voimavarana? Kuntien kehittämisponnis-
tukset ovat viime vuosikymmeninä paljolti
suuntautuneet kilpailuun uusista asukkais-
ta ja työpaikoista sekä myös matkailijoista.
Tässä kilpailussa hyvin hoidetun rakennus-
perinnön on helppo kuvitella tuovan kun-
nalle kilpailuetua. Rakennusperinnön ja
sen arvon säilyttämisestä käytävä paikallinen
julkinen keskustelu ja sen henki leimaa ny-
kyisessä ilmapiirissä kuntien imagoa hyvin
vahvasti. Kunnilla ei ole enää yksinkertai-
sesti varaa laiminlyödä tätä arkkitehtuurin
ja kaupunkisuunnittelun osa-aluetta. En-
nen kaikkea rakennusperintö on kuitenkin
voimavara asukkaiden paikkaan sitoutumi-
sen, yhteisen muistin ja muutoksen jatku-
vuuden ymmärtämisessä.

Turku ja rakennusperintö
Turku on otollinen esimerkki keskustel-
taessa rakennusperinnöstä ja sen suojelus-

ta: Turussa on suomalaisen mittapuun mu-
kaan huomattavan paljon suojelemisen ar-
voista ja jo suojeltua rakennettua ympäris-
töä.

Turun maakuntamuseon tekemästä,
viime vuoden lopulla valmistuneesta Tu-
run rakennetun kulttuuriympäristön in-
ventointikartasta löytyy jo yksin kaupun-
gin keskusta-alueelta yli 1 500 suojeluta-
voitteita sisältävää kiinteistöä ja yli 40
puistoa. Jo nyt eri asteisia suojelupäätök-
siä sisältäviä kohteita on samalla alueella
lähes 500.

Rakennusperintö osana kaupungin kehitystä
Tänään kaikkea halutaan mitata. Jokai-
nen, joka työskentelee monisyisen suun-
nittelun parissa, ymmärtää kuinka mah-
dotonta – ja tarkoituksettoman tuntuista –
todellisesta laadusta kertovien mittareiden
kehittäminen on. Kuitenkin jatkuvasti toi-
votaan kehitettävän mittareita ympäristön
laadunkin mittaamiseen. Mittaaminen tri-
vialisoituu helposti mitattavien ominai-
suuksien korostumiseen: liikenneympäris-
tön laatua mittaa onnettomuuksien määrä,
elinympäristön terveellisyyden laatua hen-
gitysilman pitoisuudet jne. Rakennetun
ympäristön ja maankäytön suunnittelun
laadun mittaamisessa ovat korostuneet te-
hokkuusseikat esimerkiksi kaavatalouslas-
kelmien muodossa tai hieman monisyi-
sempää aineistoa tuottavat uudisalueilla
suoritetut tyytyväisyyshaastattelut.

Yhdeksi uudeksi mittariksi voisi ajatel-
la eräänlaista rakennusperintöindeksiä. Tu-
russa on jo aiemmin pohdittu mahdolli-
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suutta uudisalueiden luontoindeksiksi, jos-
sa uudelle asuinympäristölle lasketaan lisä-
arvoksi esimerkiksi alueelle näkyvä pähki-
näpensaslehto tai katajaketo. Samaa ajatte-
lumallia voitaisiin aivan hyvin käyttää
myös uudisrakentamisen suhteesta raken-
nusperintöön: Rakennusperinnön läsnäolo
alueella luo jo itsessään lisäarvoa ja juurtu-
misen edellytyksiä uudelle asuntoalueelle.

Rakennusperinnön säilyttämisessä kes-
keisin kysymyksenasettelu on ollut säilyte-
täänkö vai eikö säilytetä. Aivan yhtä tär-
keänä kysymyksenä tulisi pitää sitä, säilyte-
täänkö niin, että säilytettävä kokonaisuus
saa säilyttää myös arvokkuutensa. On suo-
rastaan murheellista, että silloin tällöin
rohkaistaan rakennusten säilyttämiseen sil-
lä porkkanalla, että rakennuspaikalle tai
sen välittömään läheisyyteen luvataan
enemmän rakennusoikeutta kuin suojelta-
van – usein pienikokoisemman – kohteen
mittakaavallinen sietokyky kestää.

Turussa on vetovoimaisimman kasvu-
suunnan, eli Hirvensalon saaren, osayleis-
kaavoituksessa koko rakenteen yhdeksi
lähtökohdaksi jo yleiskaavoituksessa otet-
tu vanhojen kantatilojen talouskeskusten
verkosto. Kaikki päärakennukset pihapii-
reineen ja niitä rajaavine rakennuksineen
on määritelty säilytettäviksi. Olennaista on
myös se, että kantatilojen päärakennuksil-
le on huolellisesti määritelty maisemalli-
nen ja kaupunkikuvallinen vaikutusalue,
jolla tehtävissä toimenpiteissä ja mahdolli-
sessa uudisrakentamisessa tulee kantatilan
asema turvata. Historiallisen kokonaisuu-
den arvon säilyminen pyritään varmista-
maan ohjaamalla tarkempaa suunnittelua
siihen, että historiallisesta elementistä tu-
lisi uusiutuvien alueiden kiintopiste sekä
orgaaninen ja arvokkuutensa säilyttävä osa
joskus voimakkaastikin uudistuvaa lähiym-
päristöään. Näin voidaan volyymiltaan var-
sin pieniäkin rakennetun ympäristön histo-

Hirvensalon saaren osayleiskaavoituksessa on yhdeksi lähtökohdaksi otettu vanhojen
kantatilojen talouskeskusten verkosto.
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riallisia osia käyttää voimavarana kokonais-
ten kaupunginosien luonteen muovaajina.

Toinen varma keino rakennusperinnön
arvon turvaamisessa on riittävän laajojen
kokonaisuuksien säilyttäminen. Tavoitel-
tavin tilanne ei voi olla se, että vain osa ra-
kennuksesta tai korttelista säilytetään
ikään kuin esimerkkinä tai historiallisena
kerrostumana symboloimassa paikan ai-
empaa olotilaa. Silloin, kun päädytään
vanhan säilyttämiseen, tulee myös varau-
tua siihen, että ympäristön rakentamisen ja
muun maankäytön lähtökohtana on säily-
vän rakennuksen aseman vastaisenkin ar-
vokkuuden varmistaminen.

Analogia luonnonympäristön suojeluun
Rakennusperinnön suojeluun liittyvän
ajattelutavan viime aikaista kehitystä ym-
märtämään auttaa se, että vertailee kult-
tuuriympäristön ja luonnonympäristön
suojelutavoitteissa tapahtuneita muutok-
sia. Monet yhtymäkohdat ovat aivan il-
meisiä:
♦ Tavoiteltavaa ei ole suojella pelkästään
yksittäisiä rakennuksia (vrt. yksittäisiä
eläin- tai kasvilajeja) tai pelkästään ehjinä
säilyneitä kokonaisuuksia (vrt. puhdaspiir-
teisiä luonnonsuojelualueita) vaan myös
’sekatyyliä’ ja ’eri aikoina syntyneitä kerros-
tumia’ (vrt. luonnon monimuotoisuus).
♦ Suojelu rakennussuojelulain keinoin
voidaan nähdä rinnasteiseksi luonnon-
suojelupuolen Natura-suojelulle, eli suo-
jelu itsessään katsotaan niin tärkeäksi,
etteivät suojelun vastaista vaakakuppia
juurikaan väräytä mitkään muut (talou-
delliset, toiminnalliset yms.) arvot.
♦ Helposti mitattavat suojeluperusteet
kuten ikä, ainutlaatuisuus ja tyypillisyys
(puhdastyylisyys) ovat saaneet rinnalleen
abstraktimpiin arvoihin liittyviä suojelu-
perusteita: maisemallinen, kaupunkiku-
vallinen, kerroksellisuutta korostava.

Yksi yhtymäkohta liittyy erityisesti Tur-
kuun: paitsi että Turussa on poikkeukselli-
sen rikas historiallinen rakennusperintö, on
Turun seudulla Suomen mittapuun mu-

kaan poikkeuksellisen paljon luonnonsuo-
jelulain tarkoittamia arvokkaita luontotyyp-
pejä (jalot lehtometsiköt, pähkinäpensas-
lehdot, merenrantaniityt, katajakedot,
luontaiset hiekkarannat).

Rakennusperinnön uuskäyttö
Varsinkin silloin, kun suojelemisen ar-
voista ja säilytettävää rakennuskantaa on
runsaasti, kuten Turussa, tulee keskeisek-
si haasteeksi löytää vanhoille rakennuksille
toteutuskelpoisia ja soveliaita uusia käyttö-
tarkoituksia ja käyttäjiä. Kyseeseen tulee
lähinnä kolme vaihtoehtoa: museoiminen,
uusi käyttötarkoitus tai vanha käyttötar-
koitus.

Museoimista ei voida pitää vakiorat-
kaisuna, vaan se tulee kysymykseen vain
poikkeustapauksissa. Museoiminen ei
yleensäkään ole kaupunkirakenteen dy-
namiikan ja rakennuksen luonteen säily-
misen kannalta suotavin vaihtoehto. Tu-
russa on hienoja esimerkkejä suojelu-
kohteista, joissa vanhoille rakennuksille
on innovatiivisesti kehitetty uusia käyttö-
tarkoituksia ja samalla saatu niin raken-
nusten säilymiselle kuin uudelle toimin-
nallekin selvää lisäarvoa.

Kun rakennuskulttuuria suojellaan,
suojellaan rakennuksia, ei toimintaa.
Tässä saattaa olla vaarana rakennusten esi-
neellistyminen. Talot saatetaan käsittää
irrallisiksi, paikastaan ja historiastaan irro-
tetuiksi kappaleiksi. Niinpä rakennuspe-
rinnön säilymisen kannalta selvästi paras
vaihtoehto on se, että sekä rakennus että
sen käyttötarkoitus säilyvät. Kannattaa
muistaa, että arkkitehtuuri on myös
merkkikieli, jolla on kaupungin ja arkki-
tehtuurin ymmärtämisen ja orientoitu-
misen kannalta keskeinen tehtävä. Niin-
pä huoltoaseman säilyttäminen huolto-
asemana, viljasiilon viljasiilona tai koulun
kouluna on tavoittelemisen arvoinen pyr-
kimys.

Tuore turkulainen esimerkki onnelli-
sesta ratkaisusta on Turun jokivarren kaa-
sukello. Rakennukselle mietittiin pitkään
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Kaasukellolle on löydetty sopiva uuskäyttö. Sen sisään
sijoitetaan yösähköllä latautuva vesitäytteinen lämpöakku.

sopivaa uuskäyttöä, kunnes ilmaantui aja-
tus sijoittaa yösähköllä latautuva jättiläis-
mäinen, vesitäytteinen lämpöakku kaasu-
kellon sisään. Näin kaasukello rakennukse-
na säilyy alkuperäisen henkisessä käytössä.

Kakolanmäki
Erityisen mielenkiintoinen ja ajankohtai-
nen haaste rakennusperinnön kannalta on
vankilakäytöstä lähivuosina vapautuvan,
kaupungin keskustassa sijaitsevan Kakolan

vankila-alueen uudistuvan luonteen poh-
dinta. Aivan itsestään selvää on, että pää-
osa vanhimmillaan 1800-luvun puolivälis-
tä periytyvästä rakennuskannasta säilyte-
tään. Keskustelu syntyykin siitä, miten laa-
jaa, noin 20 hehtaarin aluetta voidaan
käyttää uudisrakentamiseen, ja miten van-
hojen rakennusten ilmettä voidaan uuden
käyttötarkoituksen myötä muuttaa. Vanha
rakennuskanta nähdään siis uuden alueen
voimavarana. Eroa on kuitenkin sillä, tu-
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leeko vankilakiinteistöistä osa tiivistä ja
elävää uutta Kakolanmäen kaupunginosaa,
vai muodostuuko komeiden vankilaraken-
nusten maisemaa hallitseva asema määrää-
väksi tekijäksi uudisrakentamisen jäädessä
vähäisemmäksi. Vuoden 2004 aikana käy-
dään alueen tulevasta käytöstä yleinen aa-
tekilpailu, jonka tulos tulee parhaimmil-
laan viitoittamaan tietä laajemminkin ra-
kennusperinnön uudenlaiselle arvottami-
selle uudistuvassa kaupunkirakenteessa.

Kakolan vankila-alue ympäristöineen.

Perinne voimavarana
Perinne voimavarana -ajattelu on aiheellis-
ta saada lähtökohdaksi kaikilla suunnitte-
lun tasoilla. Se voi toki olla vaikeaa aikana,
jolloin itsetarkoituksellinen muutos näh-
dään dynaamisuuden synonyymina – esi-
merkkinä vaikka vanhojen suuryritysten
nimet ja logot.

Arkkitehti Timo Hintsanen on Turun kau-
pungin asemakaavapäällikkö.
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P e k k a  M ä k i ,  A r k k i t e h t i t o i m i s t o  S I G G E  O Y

A R K E N ,  H U M A N I S T I S K A
F A K U L T E T E N  V I D
Å B O  A K A D E M I

Vanhaan rautatehtaan kortteliin sijoitetaan
Åbo Akademin humanistinen tiedekunta.
Kortteli sijaitsee Turussa Piispan-, Teh-
taan-, Kasarmi- ja Jokikatujen rajoittamas-
sa korttelissa Aurajoen rannalla. Korttelin
vanhimmat rakennukset ovat peräisin
1850-luvulta ja viimeisimmät 1930-luvul-
ta. Aurajoen puoleiset rakennukset ovat ra-
kennussuojelulain nojalla suojeltuja (sk) ja
suurin osa muista rakennuksista on raken-
nustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaita rakennuksia (sr-4). Hanke pe-
rustuu kutsukilpailun (SAFA) voittanee-
seen ehdotukseen vuodelta 1997 (motto
”fabrik”). Tilaohjelman laajennettua kol-
minkertaiseksi lähtökohta on muuttunut
kilpailutyöhön verrattuna.

Korttelin rakennuskanta on korjaamat-
tomana rapistunut vuosikymmenien saa-
tossa kaupungin omistamana kiinteistönä.
Se siirtyi Stiftelsen för Åbo Akademin
omistukseen vuonna 2000 ja suunnittelu
alkoi saman vuoden kesällä. Koko kortteli
valmistuu ja otetaan käyttöön vuoden
2004 alussa. Hanke on koostunut neljästä
eri urakasta, joista ensimmäinen koski
koko korttelin perustusten vahvistusta.
Koko hankkeen kustannusarvio on 33
milj. euroa. Kortteli muodostuu 15:sta
erillisestä ja eri aikakausilta olevasta raken-
nuksesta. Lisäksi korttelin alle rakennetaan
kellarikerros autopaikoituksineen. Hank-
keen kokonaisala on 13 000 k-m2.

Kortteliin sijoittuva Åbo Akademin hu-
manistinen tiedekunta koostuu seuraavista

laitoksista ja toiminnoista: Fakultets kans-
li, bibliotek, kafe, gemensamma salar sekä
laitokset svenska, finska, ryska, tyska,
franska, klassiska, engelska, psykologi, et-
nologi, religionsvetenskap, folkloristik, lit-
teraturvetenskapliga, filosofi, konstvetens-
kapliga ja historia. Lisäksi tiedekunnan ti-
loihin liittyvät språktjänst ja fortbildning-
central, jotka toimivat myös suureksi osak-
si palveluja tuottavina yksiköinä. Aiemmin
humanistinen tiedekunta on ollut hajasi-
joitettuna ympäri Turkua.

Suunnittelun periaatteena on ollut löy-
tää ratkaisu, jossa keskeiset toiminnot ovat
mahdollisimman lähellä eri laitoksia ja toi-
siaan. Pääsisäänkäynti tiedekuntaan tapah-
tuu Tehtaankadulta pihalle. Pihan perälle
on rakennettu aula ja auditorio korttelin
sydämeen. Aulasta on lämpimät yhteydet
kaikkiin rakennuksiin lasisten yhdyskäytä-
vien ja yhdyssiltojen välityksellä. Pihatilat
kivetään ja varustetaan lämmityksellä. Pi-
hamaisuutta on korostettu jatkamalla kive-
tys sisälle aulatilaan. Vanhojen varastojen
tilalle Piispan- ja Tehtaankadun kulmaan
on rakennettu L-muotoinen uudisraken-
nus, joka sulkee kadun kulman ja rajaa pi-
hatilaa. Arkkitehtonisesti kulmarakennus
jatkaa Piispankadun miljöön arkkitehtuu-
riperinnettä modernein keinoin. Ajo kella-
ritiloihin tapahtuu Piispankadulta.

Tulevan käytön peruskorjaussuunnitte-
lussa on huomioitu erityinen voimavara;
eri-ikäisten, materiaaleiltaan ja muodol-
taan vaihtelevien rakennusosien kerrostu-
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neisuus tehdaskorttelialueella. Toiminnal-
lisen sisällön lisäksi juuri näiden asioiden
vaaliminen ja harkitulla uudisrakentami-
sella korostaminen säilyttävät korttelin
kulttuurihistorialliset arvot paikan henkeä
pilaamatta. Arkkitehtuurissa on pyritty
liittämään uusi ja vanha rakentaminen
harmonisella tavalla yhdeksi kokonaisuu-
deksi. Uudisrakentamisen selkeällä ja niu-
kalla ilmaisulla vanha ja uusi arkkitehtuuri
korostavat toisiaan. Uudisrakentamisella ei
ole haluttu rakentaa vanhaa jäljittelevää
vaan lisätä uusi osaksi kerroksellista raken-
nuskantaa.

Korttelin tehdasperinnettä on pyritty
ilmaisemaan materiaalivalinnoilla ja säi-
lyttämällä arkkitehtonisia fragmentteja
menneiltä ajoilta. Suunnittelussa on py-
ritty noudattamaan paikan henkeä, teh-
dasmaisuutta. Käyttötarkoituksen muu-
tos on tuonut rakennukset täyteen tek-
niikkaa. Vanhojen rakennusten seinät on
lisälämmöneristetty. Ikkunat on vaihdet-
tu uusiin noudattaen vanhoja malleja.
Lattiat ovat pääsääntöisesti betonia. Osas-
sa rakennuksista tekniikka on tarkoituk-
sella kätketty, kun taas joissakin se on tar-
koituksella jätetty esiin. Valaistuksessa on
käytetty riiputettavia metallivalaisimia ja
vastaavia tehdasmaisia valaisimia.

Tiedekunta saa ainutlaatuiset tilat
käyttöönsä yhtenäiseen kortteliin keskel-
le vanhaa arvokasta Turkua.

Projekti esitellään rakennushistorian-
sa kautta. Kartan mukaiset rakennukset
on määritelty historiansa mukaan. Kun-
kin rakennuksen osalta on tiivistetysti
kerrottu mitä sille on tehty.

Åbo Jernmanufaktur Bolag (Turun Rau-
tateollisuus Yhtiö) perustettiin vuonna
1857. Tehtaassa valmistettiin rautataetöitä
ja ajokaluja. Vuonna 1866 yritys siirtyi krei-
vi Carl Armfeltille, joka laajensi tehdasta
perustaen valimon, peltisepänosaston, huo-
nekalu-, maanviljelyskone-, lämpöjohto-,
ym. osastoja. Vuonna 1930 yhtiö, tässä vai-
heessa nimeltään Suomen Pultti ja Kone-
tehdas Oy myi tonttinsa ja kiinteistönsä

kaupungille jättäen määräaikaisen käyttöoi-
keuden pulttitehtaaseen. Myöhemmin yri-
tys siirtyi Fiskars Oy:n omistukseen ja
vuonna 1952 se muutti tehtaasta uusiin toi-
mitiloihin Itäharjulle. Vuonna 2004 Åbo
Akademin humanistinen tiedekunta muut-
taa rakennusryhmään, joka saa nimekseen
ARKEN.

B
Ensimmäiset rakennuspiirustukset varsi-
naisesta tehdasrakennuksesta varten laati
G.T. Chiewitz vuonna 1856. Tämän
suunnitelman mukaan rakennus piti to-
teuttaa ristikkorakennetekniikalla, yksiker-
roksisena rakennuksena. Siinä oli varattu
tilat viilari-, sorvaus-, langanveto-, sekä
naulaosastoille. Siellä oli paja, teroitusosas-
to ja peltisepänverstas. Saman katon alla
oli myös tilat mestarin konttorille, kahdel-
le kattilalle ja höyrykoneelle, josta valta-
akselin välityksellä siirtyi voima sorvi ym.
laitteille. Vuodelta 1884 on A. Fr:n signee-
raamat muutospiirustukset, joiden mu-
kaan rakennus on tehty tiilestä. Ristikkora-
kenteen korvaamista tiilellä ei kuitenkaan
toteutettu rakennukseen B välittömästi
liittyvän rakennus A:n osalta. Nykyisessä
asussaan rakennuksen Jokikadun puolei-
nen fasadi vastaa lähinnä Arthur Hajanuk-
sen piirtämää, vuonna 1889 hyväksyttyä
suunnitelmaa. Rakennusta on pidennetty
koillispäästään A. Söderholmin vuonna
1908 tekemien piirustusten mukaan. Tä-
män lisäksi on tehty joitakin ikkunamuu-
toksia. Rakennusrunko on puhtaaksi muu-
rattua tiiltä. Yhdeksän pilasteria jakaa sei-
näpinnan kymmeneen osaan. Harjakatto
on katettu tiilellä. Tehdasrakennusta B laa-
jennettiin rakentamalla J. Grönlundin pii-
rustusten (1891) mukaan sisäpihalle poh-
jakaavaltaan nelikulmainen, kaksiharjai-
nen, kolmen valurautaisen kattotuoliparin
kannattama siipirakennus niin, että tällä
hetkellä rakennus B: n rakennusrunkoon
liittyy sisäpihan puolelta neljän harjakat-
toisen poikkipäädyn muodostama raken-
nusosa. Laajennukset on toteutettu karke-
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KASARMIKATU
PIISPA

N
K

ATU

TEHDASKATU

aksi hakatulle kivijalalle puhtaaksimuura-
tusta tiilestä. Kattomateriaalina on katto-
tiili.
perustukset vahvistettu. kaarihallien te-
räsristikkorakenteet otettu näkyviin. vas-
taavasti pitkän salin puuristikot jätetty
näkyviin. tuloilma hoidettu lattiakanavi-
en kautta kirjahyllyjen alta. tehdassalin
henki, betonilattiat, riippuvalaisimet, nä-
kyvät konstruktiot. kalustus suunniteltu
arkkitehdin toimesta.

F
Valimon piirustukset ovat G.T. Chiewit-
zin signeeraamat vuodelta 1857. Vielä sa-
mana vuonna rakennusta varten tehtiin
uudet, laajemmat suunnitelmat; signee-
raamattomat, ilmeisesti kuitenkin Chie-

witzin käsialaa. Myöhemmissä tonttikaa-
voissa se esiintyi pohjakaavaltaan näiden
piirustusten esittämässä muodossa. Vuo-
den 1857 jälkimmäisen suunnitelman
mukaan valimo oli yksikerroksinen, haka-
tusta kivestä tehdylle kivijalalle perustet-
tu, ristikkorakenteinen ja harjakattoinen
rakennus. Rakennuksen ulkopuolella oli
lastaussilta, josta kupoliuunia voitiin täyt-
tää takkiraudalla ja hiilellä. Rakennuksen
myöhempiä vaiheita on vaikea tarkem-
min selvittää. Mahdollista on, ettei vuon-
na 1857 piirustuksia toteutettu ristikko-
vaan tiilirakenteisena, sillä vuosilta 1889

N

G
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ja 1896 säilyneet muutospiirustukset esit-
tävät tiilirakennuksen laajennuksia. Vuon-
na 1889 rakennusta suunniteltiin piden-
nettäväksi pohjoispäästään ja 1896 piirus-
tusten mukaan sitä laajennettiin vastakkai-
sesta päästään. Vuosisadan lopulla itäiselle
sivustalle rakennettiin useassa eri otteessa
pieniä huoneita mm. kupoliuunia varten.
Nyttemmin ne on purettu. Nykyisessä

asussaan rakennus on kaksikerroksinen. Se
on perustettu sileäksi hakatulle kivijalalle,
joka paikoitellen on rapattu. Rakennuksen
ensimmäinen kerros on punatiiltä, toinen
kerros harkkotiiltä (kalkkihiekkatiili).
Puhtaaksimuurattu tiili on maalattu keltai-
seksi. Harjakatto on katettu kattotiilellä.
perustukset vahvistettu. ensimmäinen
kerros punatiiltä ja korotettu kerros hark-
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kopintainen rapattu. betonilattiat. teräs-
betonirunko. tehdashenki sisällä. ensim-
mäisessä kerroksessa kahvila-ravintola,
toisessa tsto- ja opetustiloja ja kolmannes-
sa, ullakkokerroksessa tutkijatiloja.

D
Rakennus on valmistunut vuonna 1858
tehtaan konttorirakennukseksi. Tässä
vaiheessa tontilla oli jo varsinainen teh-
dasrakennus (B), valimo (F) ja varastora-
kennus. Piirustusten mukaan konttorira-
kennus oli lohkotulle kivijalalle perustettu,
hirsirakenteinen, yksikerroksinen, poikki-
vuorattu, päädystä ullakkokerroksen osalta

pystyvuorattu harjakattoinen talo. Toimis-
totilojen, konttorin ja piirustussalin lisäksi
rakennukseen oli tarkoitus sijoittaa portin-
vartijan huone ja puusepän verstas. Vuon-
na 1867 puusepänverstas oli tarkoitus si-
sustaa asunnoksi. Tällä hetkellä rakennus
on suurimmalta osalta alkuperäisessä asus-
sa. Rakennuksen vuoraus on maalattu rus-
keansävyisellä keltamullalla. Katemateriaa-
lina on kattotiili. Rakennuksen runko on
kohtalainen, katonharja on osittain painu-
nut. Rakennuksessa on toiminut mm. Em-
maus-kirpputori.
rakennus on korotettu ja suoristettu. pe-
rustukset vahvistettu. alimmat hirret on
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vaihdettu. seinä lisälämmöneristetty. kat-
totiilet on vaihdettu uusiin. muutama
peltiuuni kunnostettu. vanhat huonetilat
pääosin palautettu. tilasarjoja korostettu
eri värein eri huonetiloissa. vanhaan puu-
rakennukseen sijoittuu tutkijatiloja. ulla-
kolle sijoitetaan ilmanvaihtokonehuone.

A
Ensimmäiset rakennuspiirustukset taloa
varten ovat vuodelta 1860. Niiden mu-
kaan rakennus oli tarkoitus toteuttaa loh-
kotulle kivijalalle kaksikerroksisena ja ris-
tikkorakenteisena. Rakennuksessa oli
itäisessä päässä harja- ja läntisessä auma-

katto ja sen pohjoisreunusta liittyi osittain
tehdasrakennukseen B. Rakennuksen
käyttötarkoitus ei käy ilmi piirustuk-
sista. Rakennuksen sisätiloissa on ilmei-
sesti tehty muutoksia arkkitehti J.E Aro-
lan piirustusten (1928) mukaan. Raken-
nuksen omisti tässä vaiheessa Oy Auto-
Mekano. Rapattu, ruskeaksi maalattu ra-
kennus vastaa Joki- ja Tehtaankatujen fa-
sadien osalta vuoden 1860 rakennuspii-
rustuksia. Ristikkorakennetta on nähtä-
vissä rappauksen alla, halkeamien kohdal-
la. Itäisessä päädyssä ja sisäpihan fasadissa
on tehty vähäisiä ikkunamuutoksia. Ra-
kennuksen kunto on kohtalainen.
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puuristikkotalo. perustukset vahvistettu.
sisääntulojulkisivussa jätetty puuristikko
näkyviin, muuten rapattu. teräspilari- ja
puupalkki-rakennejärjestelmä jätetty sisä-
osissa näkyviin. betonilattiat. toimii kir-
jastona. ylimmässä kerroksessa kirjaston
henkilökunnan tiloja. hissi lisätty. ulla-
kolla ilmanvaihtokonehuone. tuloilma
hoidettu lattiakanavien kautta.

I
Rakennettu vuonna 1895. Piispan- ja Ka-
sarminkatujen fasadit ovat edelleen alku-
peräisessä asussa. Rakennus on sileäksi
hakatulle kivijalalle perustettu, kaksiker-
roksinen, tiilinen ja siinä on peltinen au-
makatto. Pilasterit jakavat uusrenessans-
si-vaikutteisen fasadin vertikaalisesti
kuuteen ja profiloidut kerroslistat hor-
isontaalisesti kahteen vyöhykkeeseen. Ik-
kunoiden ala- ja yläosa on koristettu pro-
fiililla, joka toisen kerroksen ikkunoissa
jäljittelee päätykolmioteemaa. Pilasterei-
den ankkuriraudat ovat koristeelliset, sei-
näpinnan yksinkertaisen pyöreät. Raken-
nus on ollut rapattu ja maalattu ruskeak-
si. Kesällä 1983 se on hiekkapuhallettu
puhtaalle tiilelle.
perustukset vahvistettu. teräspilarit esillä.
puuvälipohjat korvattu betonilla. be-
tonilattiat. hissi lisätty. tehdashenki sisäl-
lä. tsto- ja opetustiloja. toisesta kerrokses-
ta lasisilta-yhteys vanhan sillan tilalle.
kattoikkunat lisätty.

J
Rakennettu A. Söderholmin piirustus-
ten (1914) mukaan. Suunnitelmien mu-
kaan rakennus oli tarkoitus toteuttaa rau-
tabetonista. Rakennuksen Piispankadun
puoleinen fasadi on pieniä muutoksia lu-
kuun ottamatta alkuperäisessä asussa. Ra-
kennus on kaksikerroksinen ja siinä on
loiva harjakatto, jonka keskellä on harja-
kattoinen lasikate. Katon ylle on lisätty
peltikattoinen harja. Piispankadun fasa-
dia on elävöitetty profiloiduilla kerroslis-
toilla sekä räystään alapuolelle sijoitetulla

hammaslistalla. Rakennus on harmaanrus-
kea. Siinä toimi viimeksi siirtolaisuusinsti-
tuutti.
perustukset vahvistettu. teräsbetonirun-
ko. betonilattiat ja kattoikkuna palautet-
tu. tehdashenki sisällä. tsto- ja opetustilo-
ja. uusi lasiyhdyskäytävä pääaulaan.

L
Vajarakennus. Alkuperäisiä rakennuspii-
rustuksia ei ole säilynyt. Vuodelta 1908
on A. Söderholmin muutospiirustukset,
joiden mukaan rakennusta oli tarkoitus
pidentää sisäpihan puoleisesta päädystä.
Vajarakennus oli edelleen suurimmaksi
osaksi vuoden 1908 muutospiirustusten
mukaisessa asussa. Se oli yksikerroksinen,
puurakenteinen, harjakattoinen raken-
nus. Siinä toimi viimeksi automaalaamo.
purettu.

C
Rakennettu Alex Nyströmin piirustus-
ten (1915) mukaan tehdasrakennuksek-
si. Rakennus on suurimmalta osalta alku-
peräisessä asussa. Puhtaaksimuurattu tii-
lirakennus on perustettu sileäksi haka-
tulle kivijalalle. Siinä on osittain harja-,
nurkkatornissa telttakatto, katemateriaa-
lina on kattotiili. Jokikadun puoleinen
fasadi muodostuu kuudesta pilasterei-
den rajaamasta vyöhykkeestä, joista kol-
me tulee nurkkatornin osalle. Nurkka-
tornin kussakin vyöhykkeessä on kaksi ik-
kunaa, nykyisin vanerilevyillä peitettynä.
Varsinaisessa rakennuksessa on kussakin
vyöhykkeessä ikkunapari. Rakennuksen
Jokikadun puoleisella seinustalla on ny-
kyisin sekava sisäänkäyntirakennelma.
Rakennuksessa on viimeksi toiminut Lää-
ketukku oy.
perustukset vahvistettu. teräsbetonirun-
ko. betonilattiat. tehdashenki sisällä. tsto-
ja opetustiloja. jatkettu 1938. toisesta
kerroksesta lasisilta yhteys vanhan sil-
lan tilalle. ullakolla ilmanvaihtokonehuo-
ne.
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E
Rakennettu A. Söderholmin piirustusten
(1915) mukaan tehdasrakennukseksi. Ny-
kyisessä asussaan rakennus vastaa suurim-
malta osin vuoden 1915 piirustuksia. Ra-
kennusta on myöhemmin jatkettu itäisestä
päästään, fasadi on kuitenkin säilytetty yh-
tenäisenä. Rakennus on perustettu sileäksi
hakatulle kivijalalle, se on kaksikerroksi-
nen ja puhtaaksi muurattua tiiltä. Raken-
nuksessa on harjakatto, katemateriaalina
on kattotiili. Rakennus on hyvänkuntoi-
nen. Siinä on viimeksi toiminut Lääketuk-
ku Oy ja Åbo Akademin näytevarasto.
perustukset vahvistettu. teräsbetonirun-
ko. betonilattiat. tehdashenki sisällä. tsto-
ja opetustiloja. jatkettu 1938. toisesta
kerroksesta lasisilta-yhteys vanhan sil-
lan tilalle. ullakolla ilmanvaihtokonehuo-
ne.

G
Tehdasrakennus kalkkisementtitiilestä
vuodelta 1938. Museo ei ole pystynyt sel-
vittämään historiaa.
perustukset vahvistettu. teräsbetonirun-
ko. betonilattiat. tehdashenki sisällä. tsto-
ja opetustiloja. ensimmäisessä kerrokses-

sa kanslia, naulakot. uusi lasiyhdyskäytä-
vä, lasisilta viereiseen rakennukseen.
ylimmässä kerroksessa kaareva sisäkatto.
hissi lisätty.
uudisrakennus. alla kellari. pihan noppa-
kivi jatkuu sisälle. aula, auditorio, pääsa-
lit, tiedekunnan sydän. yhteydet eri lai-
toksiin, kansliaan, kirjastoon ja kahvi-
laan. noppamainen auditoriorakennus,
verhoiltu niin sisältä kuin ulkoa punotul-
la teräsverkolla. vanhojen rakennusten ja
massan rajaavat kattopinnat lasia.

N
Rapattu tehdasrakennus  vuodelta 1937.
Museo ei ole pystynyt selvittämään histo-
riaa.
perustukset vahvistettu. betonilattiat. ai-
emmin Tarmolan kauppa nyttemmin
opetustiloja, tietokonesali. rakennuksen
viereen on tehty uudisrakennus. alla kel-
lari. tsto- ja opetustiloja. rakennus sovi-
tettu vanhaan miljööseen modernein de-
taljein. liitoksissa vanhaan Tarmolan
kaupparakennukseen.

Arkkitehti Pekka Mäki on Arkkitehtitoimis-
to Siggen toimitusjohtaja.
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K u v a s a r j a t :
Kuvat kuuluvat Åbo Akademin säätiön aloittamaan valokuvadokumentointiin Arken-
korttelista. Kuvaajina ovat toimineet Ulrika Grägg ja Leila Tuuli. Kuvien päätarkoitus on
säilyttää tuleville tutkijoille korttelin rakennuksien muutosvaiheet ja dokumentoida eri ra-
kennusvaiheissa esiin tulleet kiinnostavat yksityiskohdat. Alkuvaiheessa jokainen raken-
nus on kuvattu huone huoneelta, minkä jälkeen tilojen muuttumista on seurattu tasaisin
väliajoin.

Arken-kortteli.
Otoksia pääportin tienoilta Tehtaankadulta. Pääsääntöisesti kuvissa näkyvät rakennukset
F, E, L, sekä myöhemmissä kuvissa myös uudisrakennukset; niin kutsuttu Masuuni, eli
pääsisäänkäynti ja rakennus 14. Sarja alkaa syksyllä 2001 otetuilla kuvilla ja loppuu syk-
syllä 2003 otettuihin kuviin rakennustöiden vielä jatkuessa. Kuvauspaikka vaihtelee hie-
man riippuen rakennustyömaalla eri aikoina vallinneista tilanteista, maansiirroista, para-
keista ym. Kuvista näkee mm. rakennus L:n pihalle ulkonevan rappukäytävän poistami-
sen, ulkoseinien muutostyöt ja maankaivuun parkkikellaria varten.

Rakennus J, sisätilat.
Kuvasarjasta näkee muutostyöt talvesta 2002 syksyyn 2003. Lattiat purettiin ja maa vaih-
dettiin paalutustöiden yhteydessä. Keskellä ollut myöhempi välilattia poistettiin valokui-
lun aikaansaamiseksi. Samalla väliseinät poistettiin myöskin yläkerrasta ja uusi lasikatto
asennettiin vanhan rautakehikon yläpuolelle. Viimeisissä kuvissa näkyvät uudet väliseinät
ja ikkunat sekä hieman valokuilun valmistuessaan tuomaa kokonaisvaikutelmaa.
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H e l e n a  S o i r i - S n e l l m a n

T E O L L I S U U S R A K E N N U S T E N
S U O J E L U A  J A
U U D I S R A K E N T A M I S T A

Turun piispankatulaiset heräsivät 30
vuotta sitten, kun asukkaille valkenivat
yliopistojen laajentamissuunnitelmat.
Turun Yliopisto ja Stiftelsen för Åbo
Akademi eli Åbo Akademin säätiö olivat
valloittamassa aluetta yliopistorakennuk-
silleen. Saatiin vihiä pienoismallista, jon-
ka mukaan alueella ei enää olisi asutusta,
vaan ainoastaan laitosrakennuksia.

Alueen asukkaat perustivat Piispanka-
tu-Biskopsgatan r.y:n ja yhdistys alkoi kii-
vaan polemiikin molempien yliopistojen
kanssa. Syksyllä 1974 esitettiin yleisötilai-
suudessa korkeakoulujen käyttöön alu-
een tehdasrakennuksia, mutta ehdotus
torjuttiin varsin voimakkaasti. Turun Yli-
opiston edustaja piti ehdotusta aivan
naurettavana. ”Eihän opetusministeriö
voisi sellaista hyväksyä, että vanhoihin
tehtaisiin sijoitettaisiin yliopistojen lai-
toksia.” Åbo Akademin edustaja pysyi
vaiti ja ennen joulua Asa-kiinteistön kau-
pasta kerrottiin lehdistössä. Åbo Akade-
min kelpasi kunnostaa Tehtaankadun
päässä Ryssänmäen rinteessä oleva tehdas
korkeakouluksi.

Turun kaupungin omistama entinen
Turun Rautateollisuus Oy:n tehdaskort-
teli Tehtaankadun joenpuoleisessa päässä
sai rauhassa rapistua. Piispankatulaiset
käyttivät entistä tehdasruokala Uurasta
kokoontumistilana 1970-luvun lopulla.
Ruokalan isäntä Arvi poseerasi ruokalan
ikkunassa yhdistyksen järjestämän Piis-
pankatunäyttelyn mainoskuvassa. Ruoka-
la Uuras on arkkitehti G.T. Chiewitzin
suunnittelema puinen Turun Rautateol-
lisuus Oy:n toimisto- ja asuinrakennus
1850-luvulta. Rakennuksessa on viisto-
kulmainen pääty, joten keittiön ja kama-

rin katuseinä on vino. Vanhukset Arvi ja
Martta sairastuivat ja muuttivat pois. Ti-
lalle tuli Emmaus ja talo oli todella huo-
nossa kunnossa. Chiewitzin suunnittele-
mat kolme tehdasrakennusta olivat tila-
päisessä käytössä. Siirtolaisinstituutille
kunnostettiin Piispankadun puoleisesta
1920-luvun tehtaasta tilat ja kaupungin
näyttelytoiminnalla oli tiloja piharaken-
nuksissa. Piispankadun puolella toimi-
nut Tarmolan-liike lopetti. Rautateolli-
suuden kortteli oli tuhoon tuomittu.

Piispankatu-yhdistys yritti saada kau-
punkia laatimaan korttelille suojelukaa-
vaa, sillä voimassa oleva kaava oli vuodelta
1897 – mutta asiasta ei tullut mitään. Oli
otettava apuun rakennussuojelulaki, jota
ei oikeastaan kuulunut käyttää kaava-alu-
eilla. Suojeluesitys laadittiin 30.12.1988 ja
päätöstä odotellessa rakennukset saivat
rauhassa rapistua. Lääninhallituksen suo-
jelupäätös tuli yllättävän nopeasti jo
3.10.1990. Päätös koski vain Chiewitzin
suunnittelemia kahta tiilistä entisen ko-
nepajan verstasrakennusta ja puista toimis-
torakennusta. Tontin omistaja Turun kau-
punki selitti valituksessaan, ettei ”läänin-
hallituksen päätöksellä suojeltaviksi mer-
kityillä rakennuksilla ole sellaista huomat-
tavaa valtakunnallista merkitystä, että ne
voitaisiin määrätä suojeltavaksi.” Piispan-
katu-yhdistys oli tyytyväinen lääninhalli-
tuksen päätökseen ja esitti, että kaupungin
valitus suojelupäätöksestä hylättäisiin.

Valtioneuvoston päätös annettiin
25.6.1992. ”Koska mainituilla kolmella ra-
kennuksella on teollisuushistoriallisen
merkityksensä vuoksi huomattavaa valta-
kunnallista merkitystä, rakennussuojelu-
lain mukaiselle suojelulle on erityisiä syitä.”
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Suojelumääräykset koskivat ”rakennusten ul-
koasua ja sisätiloja, joissa sallittaisiin vain
käytön vaatimia ja rakennuksen kulttuurihis-
toriallisen arvon säilymisen kannalta välttä-
mättömiä muutoksia.” Muut katujen varsilla
olevat rakennukset suojeltaisiin kaavalla. To-
teutuivatko suojelijoiden toiveet? Kysymyk-
seen on vaikea vastata.

Kulttuurihistoriaansa ymmärtämätön
kaupunki pääsi kuitenkin irti tuhoon
tuomitsemastaan omaisuudestaan. Pelas-
tajaksi tuli Piispankatu-yhdistyksen van-
ha taistelukumppani Å A:n säätiö, joka
osti korttelin suojelupäätöksineen ja jär-
jesti arkkitehtikilpailun vuonna 1997.
Kilpailun voittajat, Arkkitehtitoimisto
Sigge Oy:n suunnittelijat, saivat myös to-
teuttaa ARKEN-suunnitelmansa. Tär-
kein uudisrakennus on melkein keskellä
korttelia oleva Masuuni, johon Antti
Mäki on nerokkaasti sijoittanut luento-

salin, josta on käytäväyhteydet vanhoihin
siipirakennuksiin.

Chiewitzin tehdasrakennusten (ra-
kennukset B ja F) muoto säilyi ja sisäti-
loissa säilyivät rautapylväät. Chiewitzin
tehdasrakennuksen kylkeen rakennetuis-
sa poikkipäädyissä ei palautettu vanhoja
kattoikkunoita. Sen sijaan kauniit kaare-
vat kattojen rautakonstruktiot otettiin
esille ja kunnostettiin. Entinen verstas
rapattuine seinineen ja suurine pikku-
ruutuisine tehdasikkunoineen hohtaa
uutta valkoisuutta. Pihanpuolella ristik-
korakenteita ei ole peitetty rappauksella.
Jokikadun julkisuvun tiiliseinät ja teh-
dassalien vuosikausia rikkinäisinä olleet
ikkunaruudut tulevat nyt oikeuksiinsa ja
jopa talon kivijalka on saatu esiin. Kaikki
Chiewitzin rakennukset kävivät läpi sel-
laiset muutokset, jotka ovat mahdollisia
yleensä vain kaavasuojelussa. Siinähän on

Mekaanisen verstaan interiööri 1900-luvun alussa. Sisätilojen suojelutavoitteena voi
pitää salin avaruutta, joka voitiin toteuttaa Jokikadun varrella olevassa tehtaassa.
Verstassalin poikki kulkeva rautapylväiden kannattama parru on palautettu kirjastoti-
lan kattoon. ÅJM:n esite, ei painovuotta.
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tärkeää rakennuksen mittasuhteiden ja jul-
kisivujen visuaalisuuden säilyminen.

Puisen toimistorakennuksen (rakennus
D) kunnostus on tehty kovin kovakourai-
sesti. Rakennuksen kunnostustyö näytti lä-
hinnä rakennuksen purulta. Kaikki mah-
dolliset osat uusittiin, ikkunat ja ovet vaih-
dettiin. Tosin suhteellisen tarkasti vanho-
jen mallien mukaan. Rakennus kuitenkin
näyttää entisen rakennuksen kaunistellulta
uudiskopiolta. Rakennuksen korjaus oli
välttämätön, mutta toimenpiteet olivat
niin huomattavan suuria, ettei enää voi pu-
hua rakennussuojelusta. Rakennussuojelu-
han edellyttää, että vanhat rakennusosat säi-
lyvät eikä niitä korvata uusilla.

Kaavasuojelulla saatiin säilymään
korttelin Kasarminkadun tiilinen kaksi-
kerroksinen, lähes yhtenäinen tehdasjul-
kisivu (rakennukset C ja E), jonka joen-
puoleisessa päässä on Alex. Nyströmin
tehdasrakennus vuodelta 1915 ja toisessa,
Piispankadun kulmassa Arthur Kajanuk-

Mekaanisen verstaan kyljen poikkipäädyn sisäkuva 1900-luvun alusta. Huomaa rauta-
teollisuuden suosimat kattoikkunat, joita ei jostain syystä haluttu palauttaa. ÅJM.

sen vuonna 1895 suunnittelema tehdas.
Lääninhallituksen suojelumääräysten

mukaan ”sallitaan rakennusten ulkoasus-
sa ja sisätiloissa vain käytön vaatimia tai
kulttuurihistoriallisen arvon säilymisen
kannalta välttämättömiä korjauksia ja
muutoksia.” Mielestäni suojelumääräyk-
sissä tulisi välttää ilmaisua ”käytön vaati-
mia”, sillä tällä sanonnalla mitätöidään
kaikki hyvät perustelut ja sallitaan perin-
teisen rakennuskulttuurin tuhoaminen.

Tehtaankadun ja Piispankadun kul-
maan nousi uudisrakennus, mutta ne
vanhat chiewitzmäiset viistokulmaiset ra-
kennukset ovat säilyneet. Olen samaa
mieltä Sixten Ringbomin kanssa, siitä että
pahinta kaupunkikuvassa on jos historial-
lisesti arvokas katukuva kokonaan häviää.

FL Helena Soiri-Snellman on taidehisto-
rioitsija. Hän on toiminut rakennushistorian
tutkijana Turun maakuntamuseossa lähes 30
vuotta.
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R i i t t a  K o r m a n o

K E R R O S T U N U T
J U L K I N E N  M E R K K I

Muistomerkki on muiston ja paikan tun-
nusmerkki. Se ylläpitää jatkuvuutta ja ar-
vojen pysyvyyttä tuottaen turvallisuuden
tunnetta alati muuttuvassa visuaalisessa
kulttuurissa. Uudet ympäristötaideteok-
set vastaavat osaltaan samaan tarpeeseen,
mutta niiden tapa käsitellä paikan ja
muistin merkityksiä eroaa perinteisten
monumenttien ilmaisutavoista. Ympäris-
tötaide syntyi vastareaktiona modernille
taiteelle vuorovaikutuksessa poststruktu-
ralistisen teoriakehityksen kanssa. Sen
mukaan taiteen merkityksiä ei enää tar-
kasteltu pysyvinä konstituutioina, vaan
avoimesti liikkuvina ideoina, jotka
muuttuvat katsojan ja tarkastelukulman
vaikutuksesta. Samalla poliittisesti mer-
kityksetöntä tai ideologisista kerroksista
puhdistettua estetiikkaa ei ajateltu ole-
van olemassa.

Julkiseen taiteeseen, niin muisto-
merkkeihin, ulos vapaasti sijoitettuihin
veistoksiin kuin ympäristötaideteoksiin-
kin, kohdistuu jo tilausprosessin aikana
erilaisten taustavaikuttajien ja motivaati-
oiden ristivetoa. Teokset ovat aina jon-
kinlaisten kompromissien tulosta. Tätä
ei kuitenkaan ole syytä tarkastella pelkäs-
tään negatiivisena seikkana. Paremmin-
kin ”sovitellut merkitykset” kuuluvat
keskeisenä osana yhteisöllisyyteen sitou-
tuneeseen julkisen taiteeseen. Asiansa
osaava taiteilija mukailee teoksensa aina
yhteisöllisiä odotuksia vastaavaksi. Hän
voi tehdä sen joko tietoisesti tai yhteisön-
sä jäsenenä, yhteisen ideologian sisällä
itse sitä tiedostamatta.

Julkinen teos on siten aina oman ai-
kansa ideologinen konstruktio. Näihin
aatteellisiin puitteisiin silataan yhteis-
kunnallisten muutosten ja vaihtuvien
kontekstien myötä uusia sisältöjä. Pysy-
vimmät ideologiset merkitykset jäävät
kuitenkin usein huomaamatta, sillä
olemme kasvaneet niiden sisällä. Olem-
me tottuneet pitämään näitä arvoja itses-
täänselvyyksinä. Tartun seuraavassa joi-
hinkin Turun ulkoveistoskokoelman it-
sestäänselvyyksiin. Toivoisin tarkasteluni
innostavan katsomaan muidenkin kau-
punkien julkista taidetta tuoreessa valos-
sa. Lopuksi tuon esille uusien ympäristö-
taideteosten herättämiä kysymyksiä, joi-
hin Turussa etsitään hallinnollisia ratkai-
sumalleja.

Pysyvä muisto
Monumentomania iski Euroopan natio-
nalistiseen hermoon jo 1700-luvun lo-
pulla ja muistopatsaiden pystytystahti säi-
lyi kiihkeänä 1900-luvun alkuun asti.
Suomessa vastaavaan, joskin resursseil-
taan vaatimattomampaan kansallisen kul-
tin ”oravanpyörään” astuttiin Turun H.G.
Porthanin patsaan (1864) myötä puolen
vuosisadan viiveellä. Muiston säilyttämi-
nen vainajan kuolemanjälkeisen elämän
ja jälkipolvien uskollisuuden takeeksi on
ollut ihmiskunnan vanhimpia ja pyhim-
piä rituaaleja. Kultti on muuttanut muo-
toaan historian lehtien kääntyillessä,
mutta siitä on siirtynyt jotakin oleellista
nykypäiviin asti.

Nationalistispainotteinen julkisen
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taiteen muistokultti perustuu monu-
mentin käsitteeseen. Termi tulee latinan
substantiivista monumentum, joka on ver-
bin monere johdannainen. Sen merkityk-
siä ovat muistaa, muistuttaa, kehottaa, va-
roittaa ja opettaa. Ne ovat kaikki sanoja,
jotka määrittelevät teosta jälkipolvia vel-
voittavana ja ritualistisen yhteisöllisyyden
merkkinä, jonka tarkoituksena on kanna-
tella ”muuttumattomia perusarvoja” su-
kupolvelta toiselle.

Muistomerkkikultti on länsimaisessa
kansallisvaltioideologiassa ylläpitänyt
”kulloisenkin valtajärjestelmän arvoja”.
Monumentti toimiikin aina ristiriitaises-
sa tehtävässä. Säilyttäessään jotain ajaton-
ta ja inhimillisesti muuttumatonta se sa-
manaikaisesti tukee myös ajallista, politii-
kan keikkuvalla pelilaudalla kamppaile-
vaa valtaa ja sen aatteen nimissä vannottu-
ja pyrkimyksiä. Yhteiskunnalliset mullis-
tukset ovat aika ajoin johtaneet menneen

vallan monumenttien kaatamisiin tai
siirtämisiin.

Figuratiivisen muistomerkin ambiva-
lentti kaksoistehtävä on johtanut polari-
saatiota korostavan ikonografian kehityk-
seen. Ikuisuusarvot on usein istutettu su-
kupuolen muuttumattomaksi uskot-
tuun ytimeen ja siihen sidottuihin kan-
sallisiin tehtäviin. Monumentit toimivat-
kin miesten ja naisten tehtäväjaon kirkas-
tajana. Politiikan kentän vaihtelevat vaati-
mukset eivät saa heijastua kuin pintasila-
ukseen, attribuuttien valintoihin tai aset-
teluun. Sukupuolitettu ideologinen ydin
on säilytettävä koskemattomana, sillä sen
muokkaus kyseenalaistaisi länsimaisen
ikonografian jalustakiviä murentaen
oleellisesti kuvan ymmärrettävyyttä.

Tästä johtuen monumentin miesku-
va kunnioittaa inskriptiossa nimettyä
henkilöä ja teoksen kokonaisuus ylistää
kohteen yhteiskunnallisesti merkittävää

Aaltonen, Wäinö. Turun Lilja (1928, gra-
niitti) . Kuva: Lauri Hokkinen
1990-luku.

Haupt, Matti. Aino (1950, pronssi). Kuva:
Lauri Hokkinen 1990-luku/ kuva oik: WAM/
Tatiana Tolonen 1996.
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roolia tai tärkeitä tekoja. Naisen represen-
taatio, yleensä nuoren neidon puolialas-
tomaan tai riisuttuun vartaloon kirjattu-
na allegorisuutena, saa edustaa anonyy-
misti yhteisöllisesti tärkeitä abstrakteja
arvoja tai suvunjatkamisen astiana vas-
taanottavaa syliä. Nimetön naisen vartalo
saattaa toki olla myös ympäristöä kaunis-
tava koristus, joka tuo eroottista jännitet-
tä puiston siimekseen. Nämä kaksi funk-
tiota, aatteellisen allegorian ja viehkeän
sulostuttajan tehtävät, yhdistyvät usein
miehelle omistetun veistoksen jalustassa.

Virallisen linjan veikeä vastapaino
Turun lähes 60 ulkoveistosta todentavat
perinteistä sukupuolijärjestystä. Kaupun-
gin katujen varsilla ja seremoniallisilla
puistoaukiolla seisoo lähes parille kym-
menelle eri mieshenkilölle omistettu
muistomerkki. Joukkoon kuuluu niin
kirkon kuin kulttuurinkin suurmiehiä
Mikael Agricolasta A.I. Arwidssonin, J.L.
Runebergin, E. Lönnrotin ja J.V. Snell-
manin kautta R.W. Ekmaniin, V. Wester-
holmiin ja J.J. Weckselliin. Kaupungista
löytyy myös politiikan ja urheilun sanka-
reita Pietari Brahesta, V.I. Leninistä ja
G.C. Mannerheimista lentävällä askel-
luksella olympiavoittoihin pinkoneeseen
Paavo Nurmeen. Suuri osa näistä teoksis-
ta edustaa ns. näköispatsaan ideaa, vaikka
historiallisten henkilöiden oletetun ul-
konäön yhdistäminen aatteellisen ihan-
teen visualisointiin on jo sinänsä ki-
murantti ongelma.

Turun muistomerkeistä yhtäkään ei
ole omistettu naishenkilölle, mikä kuvaa
patsasideologian kategorista roolijakoa.
Kaupungin ainoa perinteinen naisille
omistettu muistomerkki on vuonna
2001 pystytetty Nina Sailon ”Lotta” -pat-
sas (I valos 1985), joka kunnioittaa nais-
ten yhteisöllistä työtä sota-ajan Suomessa.
Viljo Mäkisen ”Kissa-Allilla” (1978) ker-
rotaan toki olleen esikuvansa todellisuu-
dessa. Teos ei kuitenkaan ensisijaisesti
ole omistettu Allin elämäntyölle ja hen-

kilölle, vaan se toimii humoristisena kan-
sankuvana ilman muistokultin painolas-
tia.

Modernistinen, 1900-luvun alkupuo-
len taiteen vapautta ja autonomiaa koros-
tava estetiikka siirsi julkisen veistotaiteen
painopistettä hitaasti kohti historiallisista
merkityksistä puhdistetun teoksen ideaa.
Virallisten muistomerkkien oheen tilat-
tiin kaupunkitilaa ihanteellisesti kaunis-
tavia veistoksia, mikä vakiinnutti naisvar-
talon paikan ”veistotaiteellisten” arvojen
– muotojen, massojen, pintastruktuuri-
en ja liikeratojen – kiteytymänä. Esteetti-
sin määrein perustellut naiskuvat takaa-
vatkin usein puistojen eroottisen lu-
meen. Turussa Wäinö Aaltosen ”Lilja”
(1928) viettelee kulkijoita joen partaalla
ja Matti Hauptin ”Aino” (1951) esittelee
sulojaan suihkualtaan reunalla. Kauko
Räsäsen alaston ”Puhuri” kirmaa vallatto-
mana luonnonvoimana nurmikummul-
laan Varissuon lähiössä.

Turussa on eri puolilla kaupunkia 14
ympäristötaideteosta. Näistä kymmenen-
tenä valmistunut Jan-Erik Anderssonin
Teatterisillan (1997) mosaiikki ja valo-
taulu lähestyvät naisten historiaa leikki-
mielisen hulvattomasti. Sillan kannella
Turun linnan tonttu-ukon hiippalakki
tavoittelee keskiajalla porvarisrouvana
uraa luoneen Valpuri Innamaan hius-
kiehkuraa. Teos määrittynee virallisen
historiankirjoituksen sijasta lähinnä satu-
jen ja mielikuvituksen vapaassa ilman-
alassa. Yhtä kaikki Turun julkiset mies- ja
naisrepresentaatiot tukevat klassista mo-
numentaalitaiteen kaavaa: maskuliini-
seen, viralliseen historiaan sidottu muis-
tokultin linja on kirkastettu vastakuval-
laan, esteettisillä merkityksillä kuorrutet-
tuun luontoon, erotiikkaan ja leikkimie-
lisyyteen linkitetyllä epävirallisella, femi-
niinisellä poolilla.

Modernin estetiikan pauloissa
Naisfiguurien tapaan eläinaiheiset veis-
tokset ovat liitettävissä ”poliittisista mer-
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kityksistä” vapaan, epävirallisen taiteen
piiriin. Turun kaupunkiluontoon on ek-
synyt Jussi Mäntysen veistäminä niin yl-
väs sarvipäinen hirvi, muutama lentoon
siipiään levittävä joutsen, kaulojaan eri
suuntiin kurkotteleva kurki kuin pari saa-
riston merikotkaakin. Kuvanveistäjän ura
eläinmuseon konservaattorina on taan-
nut teosten anatomisen tarkkuuden ja
siirtänyt luonnontieteellisten tutkiel-
man merkityskerroksia taiteen sfääriin.
Suomen ”uljaimmat eläimet” on nähtä-
vissä kansallisuusaatteen kontekstissa,
mikä korostaa luonnon merkitystä kult-
tuurin symbolivarantona. Kaupungin
vilkkaassa keskustassa villin luonnon
pronssiversiot ovat kuin romanttinen vas-
tinpari kulttuurimme usein välinpitä-
mättömälle luontosuhteelle.

Modernistiset, abstraktia esitystapaa
korostavat ismit löivät itsensä läpi taiteen
kentällä jo viime vuosisadan alkupuolel-
la, mutta julkiseen veistotaiteeseen
avantgardistiset ideat omittiin vasta pit-
källä viiveellä. Kansainvälisen taiteenteo-
rian ihannoima ”vapaa ja vain itseensä
viittaava autenttinen kappale merkitse-
mättömässä tilassa” ei ihanteena vaikutta-

nut ainakaan turkulaisen taiteen kaano-
niin.

Jussi Vikaisen ”Summan muisto-
merkki” voidaan nähdä informalistisen
räjähdyksen innoittamana ja Terho Sakin
Itsenäisyydenaukiolle suunnittelema
suihkulähdeveistos ”Soihtu” (1975) il-
meeltään non-figuratiivisena. Molempia
teoksia voi kuitenkin tulkita paitsi muis-
tokultin kontekstissa myös esittävinä ai-
heina. Julkisen taiteen irrottautuminen
monumentin logiikasta alkoi toden teol-
la vasta Pro Cultura -säätiön hankkeiden
myötä. Turkulaiset saivat hypätä muisto-
merkki-ideologiasta suoraan ympäristö-
taiteen käsitteelliselle ja ilmaisutavoil-
taan muuntuvalle kentälle.

Merkitty paikka
Ympäristötaidehankkeen esikoisena pal-
jastettiin kansainvälisen taiteen tähtiin
kuuluvan Mario Merzin ”The Fibonacci
Sequence 1–55” sähkölaitoksen piipussa
vuonna 1994. Siinä riitti niin taiteentun-
tijoilla kuin alaan perehtymättömilläkin
ihmettelemistä. Taiteilijan tuotannolle
tyypillisten eteerisen sinisten neonputki-
en sijasta Turku sai yllätyksellisesti punai-

Mäntynen, Jussi. Kurjet pesällä (1947,
pronssi). Kuva: WAM/Tatiana Tolonen 1997.

Sjöstrand, Carl Eneas. H.G. Porthan (1860-
64 pronssi). Kuva: WAM/Tatiana Tolonen
1998.



65

J Ä S E N T I E D O T E  4 : 2 0 0 3

sen numerosarjan. Luvut
viittaavat meihin itseem-
me ja ympäristöömme.
Teoksessa esitetty kaava
kuvaa matemaattisesti
niin solujen mikromaa-
ilman kierteitä kuin ava-
ruudellisten liikkeiden
pyörteitäkin. Kaupunki-
tarinoissa punaiselle vä-
rille on etsitty lähtökoh-
tia kunnallispolitiikasta
joulukaupungin mai-
nosvalojen näkyvyysvaati-
muksiin. Vajaassa kym-
menessä vuodessa sähkö-
laitoksen piippuun on
kierretty monikerroksi-
sesti ympäristöämme
kuvaavan tiedon kieltä,
joka on keritty joskus va-
kavampiin, joskus kevy-
empiin paikallismerki-
tyksiin.

Merzin teos herätti
kysymyksen, mistä alkaa
taide ja mistä taas sen
ympäristö. Tuliko pii-
pusta taideteos vai ovat-
ko taideteosta vain sii-
hen kiinnitetyt nume-
rot? Mariella Bettine-
schin ”Carro Celeste”
(1994) jatkoi vastaavilla
yleisöä hämmentävillä
linjoilla. Italialaistaiteili-
ja kattoi kaupunkilaisille
tyhjän pöydän, taivaan-
kannen kuvajaisia heijas-
televan piknikretkien ja
mielenilmauksien aree-
nan. Eräänä talviyönä
1995 Pepe Gonzales
kiinnitti sinisen taivaan-
vaunun pintaan ilkikuri-
sen jättikirveen, mikä
synnytti uudenlaisen
kaupunkikeskustelun.

Bettineschi, Mariella. Carro Celeste / Tai-
vaallinen vaunu (1994 lujietemuovi, ruost-
maton teräs ja kumi). Kuvat : WAM/Tatia-
na Tolonen 1997, 1999.
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Julkisesta taiteesta tuli yhä tiedostetum-
min ympäristöään kommentoiva paikan
merkki, eräänlainen kaupunkihuoneka-
lu.

Sittemmin vaunun sininen pinta on
innoittanut muitakin kansalaisaktiviste-
ja. Irakin sodan aikaan sen päälle ilmestyi
väkivallan kauhuista muistuttava naistor-
so. Avoimuuden ilmapiirin säilymiselle
on keskeistä, että kaupunkilaisten kysy-
mykset tai mielenilmaisut saavat taiteessa
vastakaikua. Elävä tapa havainnoida ym-
päristöä vaatii kykyä hämmästyä ja ihme-
tellä. Se pitää mielen liikkeessä ja julki-
sen ilmapiirin vastaanottavaisena uudelle,
itsestäänselvyyksiä kyseenalaistavalle ajat-
telulle.

Ulos sijoitetun taiteen ylläpito, huol-
to ja konservointi sekä näihin töihin liit-
tyvät kustannukset ovat jo pitkään rasitta-
neet Wäinö Aaltosen museon kokoelma-
puolen laihaa budjettia. Hallinnointiin
liittyvissä kysymyksissä tarvittaisiin myös
taide-elämän tarpeiden mukaan ajanmu-
kaistettua käsitteenmäärittelyä. Ei-ai-
neellisten arvojen esilletuominen on
usein vaikeaa jähmeän virastokoneiston
keskellä. Kuvataiteen kentän omat lait ja
säädökset, kuten taiteilijan tekijänoike-
uksia koskevat määräykset ovat usein vie-
raita niin virkamiehille kuin -naisillekin.

Pronssirinkula katukiveyksellä
Ympäristötaide on elävöittänyt taideil-
mapiiriä, mutta myös tuonut mukanaan
uudenlaisia ongelmia ja taloudellisia me-
noeriä, kuten erikoisosaamista vaativaa
vuosihuoltoa, laitteiden käyttökuluja,
uusien materiaalien ennalta arvaamatto-
mia huolto-ongelmia jne. Kulut kallistu-
vat usein kaupungin taidekokoelmaa ja
ulkoveistoksia sekä ympäristötaideteoksia
hallinnoivan Wäinö Aaltosen museon
hartioille.

Artikkelia kirjoitettaessa vasta paljas-
tumistaan odottava Maaria Wirkkalan,
”Turun vanhan akatemian perintö”
-muistomerkkikilpailun perusteella tilattu

teoskokonaisuus muodostaa taiteen hallin-
noinnin kannalta käsitteellisesti kiinnosta-
van erityistapauksen. Turun ja Helsingin
yliopistojen ja Åbo Akademin sekä Turun
kaupungin yhteinen muistomerkkihanke
käynnistyi vuonna 1998, jolloin koottiin
toimikunta järjestämään kilpailu Suomen
akateemista historiaa kunnioittavan muis-
tomerkin hankkimiseksi. Hankkeen laa-
juuteen ja hintavuuteen nähden projekti
eteni suhteellisen nopeasti. Jo seuraavana
keväänä järjestettyyn kutsukilpailuun pyy-
dettiin luonnokset kuudelta taiteilijalta.
Mukana kilvassa olivat Lauri Astala, Ra-
doslaw Gryta, Jussi Heikkilä, Pekka Jylhä,
Henrietta Lehtonen ja Maaria Wirkkala,
joista viimeksi mainittu voitti kisan ehdo-
tuksellaan ”Tiedon häivä”.

Kyseessä on moniosainen taideteos,
joka koostuu kolmesta yleisölle näkyvästä
osasta. Inskriptiolla muistomerkki-ide-
aan kiinnitetty pronssirengas sijaitsee
Vanhan Akatemiatalon edustan katuki-
veyksessä. Yksi tämän arvorakennuksen
ikkunoista on valaistu tarkoituksena sym-
boloida tutkijahuoneen päättymätöntä
aherrusta. Teoksen audiovisuaalinen osa
siirtää Turun yliopiston aulassa liikkuvien
ihmisten heijastukset ja äänet reaaliaikai-
sena Maaherran makasiinin seinään. Tu-
run kaupunki on toteuttanut ja ottaa tu-
levaisuudessa huollettavakseen vain teok-
sen yhden osan, pronssirenkaan inskrip-
tioteksteineen.

”Tiedon häivän” hallinnoinnin ja yllä-
pidon jakaantuminen kolmen yliopiston
ja Turun kaupungin kesken tuo tulles-
saan avoimia kysymyksiä, joihin ei aina-
kaan vielä ole valmiita vastauksia. Huolto-
vastuulle otettu pronssirengas jo yksis-
tään pakottaa kaupungin virkamieskun-
nan askaroimaan arvoitusten äärelle:
mikä on katua ja mikä muistomerkkiä;
mikä osa teoksesta siirtyy kaupungin tai-
dekokoelmista vastaavan Wäinö Aaltosen
museon hallinnoitavaksi ja mikä puoles-
taan kaupungin teknisten palveluiden ja
katurakennuspuolen vastuulle; mikä
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Wirkkalan teoksen muistoabstraktiolle ja
esteettisyydelle varattua tilaa ja mikä taas
Vanhan Akatemiatalon ja Tuomiokirkon
historiallista ympäristöä eli mikä taiteessa
on materiaa ja mikä ajatusta. Käytännön
työstä vastaavien lohdutuksena on vain
kaunis ajatus, vastausten puuttuminen
vasta vie meidät taiteen äärelle.

Taiteen kentältä hallintomalliin
Miten sitten pitäisi suhtautua teoksen
osan hallinnointiin yleensä? Voidaanko
”Tiedon häivästä” puhua osana Turun
kaupungin taidemuseona toimivan Wäi-
nö Aaltosen museon hallinnoimaa taide-
kokoelmaa, jos teoksen kaksi muuta, si-
sällöllisesti yhtä keskeistä osaa, kuuluvat
yliopistoille? Tekeekö osateoksen hallin-
noiminen vääryyttä moniosaisen teoksen
kokonaisuudelle? Turun kaupunki on
siirtynyt toteuttamaan sisäisessä toimin-
nassaan ns. tilaaja-tuottaja -mallia, joka
on eräänlainen kunnallinen sovellus kau-
palliseen kannattavuuteen pyrkivästä tu-
losvastuullisuudesta.

Kaupunkien toimintasuunnitelmat,
organisaatiomallit sekä toimenpideoh-
jeistukset valmistellaan usein pitkälle ku-
vataiteesta vastaavan museon ulkopuolel-
la. Siten museoiden ja taiteen kentän vä-
litystehtävissä toimivat virkamiehet ovat
uuden mallin sisällä joutuneet pureske-
lemaan outoja hallintopähkinöitä. Tällä
hetkellä etsitäänkin kuumeisesti uusia
tapoja ilmaista ja puolustaa museaalisia
erityistavoitteita ja taiteen kentän arvoja.

Humanistien koulutus antaa hyvät edelly-
tykset taideasioiden hoitoon ja taidemuse-
on sisäisten tavoitteiden kehittelyyn, mut-
ta se ei anna erityisvalmiuksia taloudellis-
ten tai teknisten kysymysten ratkaisemi-
seen. Budjettien painepuristimessa ei-ma-
teriaalisten arvojen vaaliminen voi kau-
pungin mittareissa vaikuttaa haihattelulta,
mikäli ei pikaisesti löydetä uusiin hallinto-
malleihin käsitteellisesti ja käytännöllisesti
sovellettavissa olevia välineitä. Ulkona
kaupunkitilassa olevien taideteosten han-
kinta, ylläpito ja huolto vaativat monien
eri hallintokuntien päätöksentekoa ja
usein myös oman rahoituksen järjestämis-
tä. Toimintakäytännöt ovat vaihdelleet te-
oskohtaisesti, mikä on ollut kokoelmista
vastaavan museon kannalta hankalaa. Täs-
tä syystä Wäinö Aaltosen museossa ollaan
valmistelemassa virkamiesten käyttöön
museon omista tarpeista lähtevää ohjeis-
tusta ulkoveistosten ja ympäristöteosten
hankkimiseen ja vastaanottamiseen liitty-
vien ongelmien, tiedonkulun ja huoltovas-
tuun järjestämiseksi. Keskeisenä periaat-
teena on, että museon on tarkennettava
rooliaan päätöksenteossa ja teosten hallin-
noinnissa, mutta saatava kaupungin muil-
ta yksiköiltä apua teosten tekniseen huol-
toon liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.

FM Riitta Kormano toimii vs. amanuenssi-
na Wäinö Aaltosen museossa. Hän valmiste-
lee väitöskirjaa suomalaisista sotamuistomer-
keistä.
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O l a  L a i h o

T U R U N
T A I D E M U S E O R A K E N N U K S E N
S A I R A S K E R T O M U S

Turun taideyhdistys sai vuonna 1895
tuntemattomalta lahjoittajalta 150 000
markan suuruisen lahjoituksen taidemu-
seon rakentamiseksi. Edellytyksenä oli,
että kaupunki luovuttaa korvauksetta so-
pivan tontin. Lahjoituksen tekijöiksi pal-
jastuivat myöhemmin liikemiesveljekset
Ernst ja Magnus Dahlström. Museon
suunnittelusta vuonna 1899 järjestetyssä
kaksivaiheisessa kutsukilpailussa selviytyi
voittajaksi Gustaf Nyström. Tiilirunkoi-
nen, Kakolan kalliosta louhitulla granii-
tilla verhottu rakennus valmistui vuonna
1904.

Rakennuksen ensimmäisessä kerrok-
sessa toiminut Turun piirustuskoulu
muutti pois 1930-luvulla. Näin saatiin
pysyvien kokoelmien esittelyn lisäksi tilaa
vaihtuville näyttelyille. Tarve oli jo vuon-
na 1900 ollut niin ilmeinen, että Gustaf
Nyström oli laatinut suunnitelman mu-
seon taakse rakennettavaksi laajennus-
osaksi. Taidemuseon huonejaossa ei
1900-luvun ensimmäisinä vuosikymme-
ninä tapahtunut oleellisia muutoksia, in-
teriööreissä kylläkin. Axel Hartmanin ol-
lessa intendenttinä purettiin mm. Willy
Baerin suunnittelemat lasimaalaukset
porrashuoneen kattoikkunasta.

1950-luvulla tehtiin perusteellisempi
muutostyö, jolloin rakennuksen pituus-
suuntainen korkea koulukäytävä ensim-
mäisessä kerroksessa jaettiin kahteen ta-
soon. Ylempää käytettiin taideteosvaras-
tona, alempi jaettiin väliseinillä pääasiassa
erilaisiksi aputiloiksi. Saleista poistettiin
rintapanelit ja alkuperäinen väritys, van-

hat kiinteät kalusteet purettiin. 1980-lu-
vulla pohjakerroksen asunnosta tehtiin
yleisökahvila ja sen yhteyteen yleisön toi-
let-tilat. Aulasta avattiin porras tähän ker-
rokseen ja pienen, portaan alapuolisen li-
punmyyntipaikan sijaan aulan yksi kulma
sisustettiin painotuote- ja lipunmyyntiti-
laksi.

1960-luvulla ylemmän kerroksen
näyttelysalien ulkoseinissä alkoi ilmetä
kosteusvaurioita, joita alueittain korjat-
tiin ja paikkamaalattiin. Vaurioita kui-
tenkin ilmaantui edelleen sekä korjatuil-
le että uusille pinnoille ja tällöin tehtiin
se johtopäätös, joka muidenkin vastaavi-
en rakennusten kohdalla niihin aikoihin
tehtiin: kosteus tunkeutuu laastisau-
moista tiilimuuriin. 1970-luvulla laas-
tisaumausta alettiin purkaa ja Turun kau-
pungin toimesta korvata elastisella, tii-
viillä saumausmassalla, pellityksiä uusit-
tiin ja sisäpuoliset vauriot peitettiin. Uu-
sia vastaavanlaisia vahinkoja ilmeni kui-
tenkin edelleen, sisäpuolisia korjauksia
tehtiin ilmiön vain pahetessa. Vähitellen
alettiin epäillä, että ainakin osa kosteu-
desta onkin sisäpuolista, tiiviiseen raken-
teeseen muodostunutta kosteutta ja
1990-luvun alussa ryhdyttiin muutaman
kesän aikana korvaamaan saumausmassaa
laastisaumalla pienine tuuletusputki-
neen. Sisäpuolinen tiili-laastimassa oli
kuitenkin kostea ja entisen kaltaisia vau-
rioita havaittiin taas seinäpinnoissa, joita
sitten paikoitellen peitettiin levyttämällä
kelvollisen näyttelypohjan aikaansaami-
seksi.
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1900-luvun lopulla seinien kosteus-
ongelma oli edelleen olemassa, kattoik-
kunat vuotivat paikoitellen, yläpohjan li-
kaantuneet kaksinkertaiset ikkunat olivat
vaikeasti huollettavissa, näyttely- ja varas-
totilat eivät vastanneet lämpö-, kosteus-
ja valaistusolosuhteiltaan nykyaikaisen
museotoiminnan edellyttämiä vakio-olo-
suhteita ja taideteosten kuljettaminen,
kuten liikuntaesteistenkin pääsy taloon
oli erittäin hankalaa. Saadakseen toimin-
nalle asianmukaiset puitteet taideyhdis-

tyksen hallitus tilasi toimistoltamme
vuonna 1988 muutos-, korjaus- ja laajen-
nussuunnitelman. Turun kaupungilla ei
silloin ollut taloudellisia mahdollisuuk-
sia hankkeen toteuttamiseen eikä silloi-
sista liikemiehistä löytynyt lahjoittajaa.

Nyt osittain toteutunut ja osittain to-
teutuva uudistus alkoi edistyä kymme-
nen vuotta myöhemmin rakennettaessa
museon sijaintipaikan alle pysäköinti-
luolan ajoyhteyttä. Väylän varteen louhit-
tiin lastaus- ja purkauspaikka sekä taide-
teosten käsittelytilat varastoineen. Kalli-
on läpi johtaa porras-tavarahissikuilu mu-
seon maanalaisesta kerroksesta ylös
maanpäälliseen teräs- ja lasirakenteiseen
torniin, josta on käytäväyhteydet kahteen
näyttelykerrokseen. Alempi lasikäytävä
on liitetty aikaisempaan ulko-oviauk-
koon, ylempi korotettuun ikkuna-auk-
koon. Uudet yhteydet on pyritty rakenta-
maan niin, että ne mahdollisimman hy-
vin palvelevat myös joskus tulevaisuudes-
sa mahdollisesti museon taakse raken-
nettavaa vaihtuvien näyttelyjen tilaa.
Suunnitellussa laajennusosassa on halut-
tu jatkaa Gustaf Nyströmin symmetriaan
perustuvaa sommitelmaa. Hissikuilun
paikka on määräytynyt museorakennuk-
sen akselissa maan alla kulkevan ajoväylän
sivuun. Varapoistumistienä palveleva por-
ras on hissin kanssa symmetrinen. Läpi-
näkyvän ja kantavalta rakenteeltaan hen-
non maanpäällisen osan on katsottu
mahdollisimman vähän häiritsevän jyke-
vän kivirakennuksen arkkitehtuuria.

Suunnitelman peruskorjausosa on
vasta alussa. Julkisivua on korjattu erilli-
senä työnä vuoden 2003 alusta lähtien.
Turun kaupungin tilalaitos teetti Tampe-
reen teknillisen korkeakoulun rakennus-
tekniikan osastolla tutkimuksen luon-
nonkivijulkisivujen tilasta. Tällöin ilme-
ni, että lähes neljäsosa kivistä on irti ja ir-
rotettava taustan tuuletuskanaviston ra-
kentamiseksi. Työ tilattiin Iittalan kivija-
losteelta, jonka saamaa kokemusta vastaa-
vasta työstä Helsingissä Kallion kirkkoa

Vasemmalla kostunutta ja useaan
kertaan korjattua ulkoseinää. Parkettilat-
tian tilalle tulee alkuperäisen mukainen
maalattu puulattia. Kuva: Ola Laiho.
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Kallion läpi johtavan porras-tavarahissikuilun teräs- ja lasirakenteinen torni, josta on
käytäväyhteydet kellariin ja kahteen näyttelykerrokseen. Kuva: Ola Laiho.
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Rakennus on suojattu julkisivukorjausta varten. Edessä kiviverhoukseltaan purettu torni
rakennuksen vesikaton yläpuolella. Kuva: Ola Laiho.



72

R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A

korjattaessa pidettiin merkittävänä. Ura-
koitsijan valinta ilman kilpailuttamista
on herättänyt muut urakoitsijaehdokkaat
kertomaan menettelystä lehdistölle ja
vaatimaan asian selvittämistä. Työn edis-
tyessä korjaustarve on tutkimuksen tu-
loksessa todetusta laajentunut lähes koko
julkisivun osalle. Peruskorjaussuunnitel-
mista erillään teetettävä julkisivu-urakka
on kustannuksiltaan kaksinkertaistunut.
Tämä on luonnollisesti aiheuttanut kä-
sittelyvaiheita kaupungin päättävissä eli-
missä ja ajoittain työ on ollut pysähdyk-
sissä. Tämä, urakoitsijan ulkomaisen työ-
voiman käyttö ja palkkaus sekä se, että ko-
keneella työnjohtajalla ei olekaan ollut
vaadittavaa vastaavan mestarin muodollis-
ta pätevyyttä, on kustannusten nousun
kanssa aiheuttanut sen, että hanke on ol-
lut tiheään julkisuudessa.

Suunnitelman peruskorjausosuudessa
on osittain voitu palauttaa ensimmäisen
kerroksen huonetilajakoa. Piirustuskoulun
aikainen käytävä saadaan alkuperäiseen
muotoonsa poistamalla betonivälipohja ja
avaamalla varastohuoneet ulkoseinillä käy-
tävän jatkeeksi. Pääaulan kaakonpuoleises-
ta sivusta poistetaan kellariin johtava,
muutaman vuosikymmenen takainen por-
ras ja rakennetaan uusi pääportaan takais-
ten varastojen tilalle. Lippujen ja paino-
tuotteiden myynti siirtyy aulasta ensim-
mäiseen etelänpuoleiseen pieneen saliin
yhdessä kahvilatoiminnan kanssa. Vaattei-
den säilytykselle järjestetään tilat palautet-
tuun koulukäytävään. Liikuntaesteisten si-
säänkäynti tulee koillispäädystä kellarita-
soon, josta siirrytään pienoishissillä edel-
leen pääaulaan. Tasojen vaihto talossa on
mahdollista uudisosan hissillä, johon on jo

Piirustuskoulun aikainen käytävä on saatu alkuperäiseen muotoonsa poistamalla kuvas-
sa näkyvä betonivälipohja ja avaamalla varastohuoneet päätyseinillä käytävän jatkeek-
si. Kuva: Ola Laiho.
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yhteys kaikista kerroksista. Yhdyskäytävän
liittäminen luoteisjulkisivuun on ainoa ti-
lamuutos toisessa kerroksessa, jossa myös
lattioista poistetaan parketti. Ikkunatto-
missa saleissa lämmitys ja ilmastointi sijoi-
tetaan lattiarakenteeseen ja uuteen maalat-
tavaan lautalattiaan sijoitetaan säleiköt al-
kuperäiseen tapaan.

Kellarikerrokseen tulevat henkilö-
kunnan työhuoneet luonnonvaloa saaviin
osiin sekä yleisön toilet-tilat. Jotta koko
alin taso olisi hyötykäytössä, ilmastointi-
kanavat laajennuksen konehuoneista ja
jakokanavat eri puolille taloa louhitaan
alapohjan alle, josta on pystykuilut mm.
vanhoihin hormeihin sijoitettuna edel-
leen kerroksiin. Ullakon rakenteet pyri-
tään säilyttämään ennallaan, yläpohjan
kattoikkunoiden hankalan kaksoislasira-
kenteen tilalle asennetaan eristyslasiruu-

dut, joiden alimpaan pintaan oli tarkoitus
laminoida alkuperäiset, osittain ornamen-
tein koristetut etsatut lasit. Niiden kiinni-
tyskittiä ei kuitenkaan ole voitu mekaani-
sesti eikä liuottamalla irrottaa. Uudet vas-
taavanlaiset lasit valmistetaan mallien mu-
kaan.

Laajennus- ja peruskorjaushankkeen
perustamissuunnitelma on vuodelta
1998 ja siinä kokonaiskustannuksiksi on
arvioitu 34 miljoonaa markkaa. Laajen-
nusosassa ei ollut näyttelytiloja ja kustan-
nusten alentamiseksi poistettiin vielä
maanalainen pienehkö auditorio ja työ-
pajatila. Tämän osan valmistuttua oli tar-
koituksena toteuttaa taidemuseoraken-
nuksen peruskorjaus jäljelle jääneellä ra-
hoitusosuudella. Hankkeen rahoitus
kohtasi kuitenkin vastustusta eräillä ta-
hoilla kaupungin päättävissä elimissä. Kil-

Ullakkotilaa: Vesikaton kattoikkunoita ja alhaalla yläpohjan kaksoislasirakenteen ylä-
osaa. Kuva: Ola Laiho.
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pailevia tarpeita ja kohteita oli useampia
eikä asia edennyt monista arvovaltaisten-
kin tahojen vetoomuksista huolimatta.
Lehdistössä kirjoitettiin pitkään sekä puo-
lesta että vastaan ja kaupungin johdon ta-
holta esitettiin ratkaisuksi kustannusten
vähentämistä 1 000 000 eurolla. Näin suu-
ren summan säästäminen olisi ollut mah-
dollista vain jättämällä kattoikkunat koko-
naan korjaamatta levyttäen ne toistaiseksi
umpeen. Säästöä olisi saavutettu myös
käyttämällä kellariin suunniteltuja työhuo-
netiloja ilmastointikanavien asennukseen
louhittavan kanaviston sijasta. Jo aikaisem-
min oli todettu, että vanhalle taiteelle
suunniteltujen yläsalien palauttaminen
verhoukseltaan ja väritykseltään alkuperäi-
seen asuunsa jää pois tästä korjausvaihees-
ta. Kattoikkunat ja ylävalo ovat oleellinen
osa näyttelysalien interiööriä ja tyypilliset
aikansa museorakennukselle. Niistä olisi
ollut lähes mahdoton luopua. Kellarin
käyttäminen taas osittain ilmastointikana-
vatilana olisi edellyttänyt osan henkilö-
kunnasta sijoittumista vuokratiloihin kau-
pungille, joka museon toiminnan kannalta
vaikutti erittäin hankalalta. Kaupunki luo-

pui lopulta suuresta säästötavoitteestaan
tyytyen pienemmillä säästöillä aikaansaa-
tuun lopputulokseen.

Tulevana, runsaan vuoden mittaisena
rakennusaikana ei työltä edelleenkään
varmaan puutu julkisuutta sillä Suomen
Kansan Sinivalkoisten puolueen valtuu-
tettu on tehnyt julkisivu-urakoitsijan
työnjohdon valintaprosessista rikosilmoi-
tuksen.

Kun tähän asti huolella suoritettu jul-
kisivukorjaus on edistynyt hyvin ja perus-
korjaustyö on alkanut lupaavasti näyttää
mahdolliselta, että rakennus saa viettää
satavuotisjuhlaansa täysin korjattuna
vuonna 2004.

Arkkitehti Ola Laiho on toisena pääosakkaa-
na turkulaisessa Arkkitehtitoimisto Laiho-
Pulkkinen-Rauniossa. Toimisto on tehnyt lu-
kuisten arvorakennusten peruskorjaus- ja
laajennussuunnitelmia ja saanut niistä myös
useita palkintoja: mm. Ateneum (1990),
Helsingin yliopiston päärakennus ja kirjas-
ton rotunda sekä Turun konservatorio
(1995) ja Technobothnia (1998).
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Lindberg edusti myös kansallisen kulttuu-
rin linjausta korostaessaan kirkkojemme
kansallista luonnetta, erityisesti niiden
luonnonkivijulkisivujen kautta.

Tutkimuksellinen kehitys otti uuden
linjan Iikka Kronqvistin laajoihin kenttä-
töihin perustuvien päätelmien ansiosta
1930-luvun lopulla. Kronqvistin ote oli
sangen kriittinen aiempaa tutkimusta koh-
taan, eikä hän hyväksynyt esimerkiksi pää-
tykoristelujen todistusarvoa. Hänen työn-
sä merkitystä lisää se, että hän perusti väit-
teitään kaivauksilla ja teknisillä selvityksil-
lä. Näissä tutkimuksissaan Kronqvist loi
pitkään vallalla olleen käsityksen, että Suo-
men keskiaikaisissa kirkoissa rakennettiin
ensin päälaivan ja muiden osien seinät ja
vasta myöhemmin holvit ja päätykolmiot.
Sen sijaan hän ei ehdottanut mitään uutta
ajoitusta aiemmin syntyneille käsityksille
kirkkojen iästä suhteessa toisiinsa. Tämä
Kronqvistin jälkeenjääneiden tutkimusten
viitekehys hallitsi kirkkotutkimustamme
vuosikymmeniä.

Markus Hiekkanen lähti jo väitöskirjas-
saan vuonna 1994 purkamaan tätä staatti-
seksi muuttunutta tietopohjaa. Kuten hän
itsekin toteaa, englanninkielisen väitöstut-
kimuksen tuloksien saattaminen laajem-
man yleisön tietouteen oli uuden kirjan te-
kemisen yksi syy, ja samalla mahdollistui
tulosten täsmennysten julkaiseminen.
Markus Hiekkasen väitöskirja tuli kuin sa-
lamanisku kirkkaalta taivaalta. Systemaat-
tinen, kaikkien keskiaikaisten kirkkojen

Suomen merkittävimpiin historiallisiin
monumentteihin kuuluvat edelleen länti-
sen katolisen kirkon lähetystoiminnan tu-
loksena rakennetut, kaikille niin tutuilta
tuntuvat keskiaikaiset ‘harmaakivikirkot’.
Niillä on myös rakennushistoriallisesti hy-
vinkin pitkä tutkimusperinne Suomessa.
Merkittävä osa taide- ja rakennushistorian
asiantuntijoistamme on jo yli sata vuotta
sitten paneutunut näiden monumenttien
syntyhistoriaan, kronologiaan ja tyyliin.
Tästä varhaisesta tutkimuskiinnostuksesta
johtuen keskiaikaisten kirkkojen tutki-
mustilanteen katsottiin olevan melko pit-
källe hahmotettu ja selvitetty viimeistään
tultaessa 1940-luvulle. Kirkkojen tutki-
mushistoriaa voidaan tässä lyhyesti kerrata,
jotta syntyisi käsitys siitä miten moninai-
sesta ongelmasta on ollut kyse.

Emil Nervanderin alullepanema kirk-
kojen tarkastelu 1880-luvulla jakoi suo-
malaiset keksiaikaiset kirkot tyylipiirtei-
den mukaisesti kolmeen jaksoon: romaa-
nisiin, välivaiheen kirkkoihin ja goottilai-
siin. Mutta vasta K. K. Meinander julkai-
si ensimmäisen täydellisen historian ja
kronologian Suomen keksiaikaisista kir-
koista vuonna 1908. Erityisesti hänen
huomionsa kirkkojen päätykoristelujen
merkityksestä muodostui hyvinkin pit-
kään tutkimusta ohjanneeksi periaat-
teeksi. Vuonna 1921 Carolus Lindberg
jatkoi ja hioi julkaisullaan Meinanderin
alullepanemaa viitekehystä tehden siitä
melko joustamattoman luokitussysteemin.
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inventointi ja vertailu yhdistettiin arvioin-
tiin siitä, mitä rakentaminen oikeastaan
ennen oli ollut ja miten rakennusprojektit
yleensä tavattiin toteuttaa.

Tutkimuksen päätelmä oli keskiaikai-
sen rakennuskulttuurin raju nuortumi-
nen. Oikeastaan vain viimeisenä kristin-
uskon pariin siirtyneeksi oletettujen Hä-
meen kirkkojen ajoitus säilyi kutakuin-
kin ennallaan. Monen kuva keskiajan
Suomesta sai kolhuja, kun kirkkojen
650- ja 700-vuotisjuhlia joudutaan lyk-
käämään puolitoista vuosisataa. Enää vain
Ahvenanmaan kirkkojen ajoituksesta ol-
laan kai osittain eri mieltä. Muuten
useimmat ovat hyväksyneet Hiekkasen
ajoitukset. Paradigma on muuttunut.

Nyt julkaistu kirja on tavallaan yh-
teenveto keskiajan kirkollisesta raken-
nuskulttuurista ja se etenee rauhallisen
systemaattisesti kattaen sekä rakennus-
kulttuurin muotoutumisen että keskiai-
kaisen kirkkoesineistön. Lisäksi Hiekka-
nen liittää rakennukset uskonnollisiin
menoihin ja kansan arkielämään.

Yksi tutkija on näin pystynyt tutki-
maan ja erittelemään kokonaisen aika-
kauden lähes alusta. Aiemmasta tutki-
muksesta ei jää kovinkaan paljon jäljelle.
Tosin Hiekkanen ei juuri anna aiemmal-
le tutkimukselle sijaa, vaan toteaa rauhal-
liseen tyyliinsä, että se monilta osin on
ollut väärässä. Suurelle yleisölle suunna-
tussa kirjassa ei tieteellistä väittelyä tie-
tenkään tarvitse käydä. Siellä täällä Hiek-
kasen itsevarmuus onkin lujaa. Esitys ete-
nee turvallisesti kuin Vitruviuksen Kym-
menen kirjaa. Ensin selvitetään kristin-
uskon tulo Suomeen, sitten käsitteet,
jonka jälkeen rakennustyö käydään juur-
ta jaksaen läpi: rakentajat, materiaalit ja
työ. Sitten kerrotaan lyhyesti kirkon vih-
kimisestä, jonka jälkeen mennään itse
kirkkojen esittelyyn ja jaetaan ne ryhmiin
ajoituksen perusteella. Tämän jälkeen
mennään rakennuksen sisään tutkimaan
esineistöä ja sisustusta ja kierretään kirkon
lähiympäristö.

Kirjan runsaudesta voi poimia Markus
Hiekkasen nyt lanseeraaman näkemyksen
kirkkojemme nk. primitiivisistä maalaus-
koristeluista. Ne liittyvät olennaisesti hä-
nen hahmottamaansa käsitykseen kirkko-
rakennustyön kokonaisuudesta. Hiekka-
sen mukaan pitkä rakentamisaika ei ollut
normaali kehityskulku, vaikka sellaisia
tunnetaankin joidenkin kirkkojen koh-
dalla. Normaalisti kirkon alkuperäinen
runko nousi nopeasti, kun taas kukin li-
säys oli oma kokonaisuutensa. Näin esi-
merkiksi Sauvon kirkko sekä rakennet-
tiin että koristeltiin kalkkimaalauksin
vuonna 1472. Kirkon rakentajien velvol-
lisuuksiin näyttäisi kuuluneen saattaa
kirkko käyttökuntoon sisätiloiltaan mm.
maalaamalla vihkiristit. Tässä yhteydessä,
kun rakennustelineet olivat vielä pystyssä,
nämä samat rakentajamestarit maalasivat
mahdollisesti myös muita koristeaiheita,
jotka kyllä poikkesivat ammattimaalarei-
den töistä, mutta omalla tavallaan kui-
tenkin täydensivät valmistunutta uutta
kirkkotilaa.

Suomen kivikirkot keskiajalla loppuu
koruttomaan, lähes dramaattiseen kerto-
mukseen siitä, miten surkeasti loistokau-
si 1400–1500 loppui Kustaa Vaasan otet-
tua vallan Ruotsi–Suomen valtakunnassa.
Melkein hätkähdyttävä on kertomus sii-
tä, kuinka kohtalokas koko uskonpuhdis-
tus oli rakennuskulttuurille. Kirkko oli
organisoinut keskiaikaisen yhteiskunnal-
lisen elämän. Keskitetyn kuningaskun-
nan eli valtion rakentaminen tapahtui
osin kouriintuntuvasti kirkon varoin,
osin suuntaamalla verotus pois kirkolta
valtionkassaan. Seurauksena oli koko val-
tavan kirkkojen rakennusprojektin lo-
pahtaminen. Hiekkanen laskee asiansa
aina tarkasti, 1480-luvun jälkeen ryhdyt-
tiin rakentamaan 45 kirkkoa. Niistä vain
muutama valmistui. Kun 250-vuotiskau-
della ennen uuden ajan alkua oli rakennet-
tu tai aloitettu 108 kirkkorakennusta, ei
1550-luvulta 1800-luvun alkuun mennes-
sä muurattu kivestä kuin 14 kirkkoa!
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Moni on kuvitellut, että kirkot kalkit-
tiin heti uskonpuhdistuksen jälkeen.
Hiekkanen oikaisee ja osoittaa, kuinka se
toteutui vasta 1600-luvulla puhdasoppi-
neisuuden vaikutuksesta ja lopullisesti
tultaessa 1800-luvulle ajan uusien, valoa
ja tilaa painottavien ihanteiden seurauk-
sena. Hiekkanen osoittaa lisäksi, että har-
maakirkkomme ovat olleet alun perin
valkoisia Porvoon tuomiokirkon tapaan,
Hoidon puute ja sen jälkeen Carolus
Lindbergin aikalaisten kansallisromantti-
nen käsitys tekivät niistä harmaita.

Mikään keskiaikainen ei jää Hiekka-
selta huomaamatta. Hän laskee vajaat 50
erilaista säilynyttä valaisinta, 18 kalkkia,
350 ehtoollisastiaa, 13 Gotlannissa val-
mistettua kasteallasta. Hän todistaa, että
monstransseja, eli vihityn ehtoollisleivän
tornimaisia jalometallisia näyttötelineitä
oli kaikissa kirkoissa, mutta vain yksi on
säilynyt Turun tuomiokirkossa. Hän tie-

tää, että kirkon vieressä on ollut pitäjäntu-
pa, vaikka yhdenkään sijaintia ei vielä tun-
neta.

Lopuksi Hiekkanen on varma, että
koko suurisuuntainen kirkonrakennus-
projekti edellytti tarkkoja rakennusohjei-
ta, rakennusmalleja, ehkä tyyppipiirus-
tuksiakin. Hänen kanssaan voi toivoa, että
joku näistä tai edes katkelma löytyisi. Kir-
jan kieli on vaivatonta ja selkeää, vailla
kaikkia konstailuja ja juuri siksi niin nau-
tittavaa. Kuvitus on täysin integroitu
tekstiin ja teos on huolellisesti taitettu.
Kirja tavallaan synnyttää eteemme uudel-
leen keskiaikaisen kirkon, kirkkoraken-
nuksen ja sen ympäristön rituaaleineen.
Tämäntyyppistä tutkimusta ei muualla-
kaan ole tehty paljon ja sen antia uskon-
puhdistuksen jälkeisen Pohjolan keskiai-
kaisten kirkkojen ymmärtämiselle voi-
daan pitää erittäin merkittävänä.
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R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A N
S Y Y S K O K O U S

Syyskokous järjestetään torstaina 4.12.2003 kello 18 Helsingin yliopiston filosofian lai-
toksen tiloissa (entinen anatomian laitos) osoitteessa Siltavuorenpenger 20 A. Sitä en-
nen tutustutaan yliopiston uusittuihin tiloihin Arppeanumissa (entinen geologian lai-
tos, nykyinen yliopiston museo) ja Metsätalossa. Tapaaminen kello 16.30 Arppeanumin
edessä (Snellmaninkatu 3). Välimatkat kuljetaan jalkaisin. Tervetuloa!

Kokouksen esityslista

1§ Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
4§ Sääntömuutos (Seura saa vähentää jäsentiedotteiden painatuskulujen ALV:n

mikäli sääntöjä muutetaan seuraavasti: Seura on yleishyödyllinen yhteisö ja
julkaisee jäsenlehden neljä kertaa vuodessa.)

5§ Vuoden 2004 toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen hyväksyminen
ja jäsenmaksun määrääminen.

6§ Maksettavat palkat ja palkkiot
7§ Seuran puheenjohtajan vaali
8§ Seuran varapuheenjohtajan vaali
9§ Johtokunnan jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle (Mona Schalin, Elina

Standertskjöld, Renja Suominen-Kokkonen)
10§ Kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaali
11§ Muut asiat
12§ Kokouksen päättäminen



80

R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A

R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A N
T O I M I N T A S U U N N I T E L M A
V U O D E L L E  2 0 0 4

Rakennustaiteen seura pyrkii edistämään
hyvää arkkitehtuuria ja rakennussuojelua.
Seura kiinnittää huomiota ympäristön
olemassa olevien arvojen säilyttämisen ja
korkeatasoisen uuden ympäristön luomi-
seen. Seura ottaa tarvittaessa kantaa erilai-
siin ajankohtaisiin rakennettua ympäris-
töä koskeviin kysymyksiin.

Jäsentiedotteissa käydään keskustelua
ajankohtaisista aiheista ja tiedotetaan
seuran toiminnasta. Lehtien sisällössä py-
ritään käsittelemään mahdollisuuksien
mukaan koko maan asioita.

Seura jatkaa Taiteentutkija-lehden jul-
kaisemista yhdessä Taidehistorian seuran
kanssa.

Seura kehittää Internet-kotisivujaan.

Seura jatkaa arkkitehtuurihaastattelujen
sarjaa.

Seura toimittaa suurelle yleisölle kohdis-
tettua Helsingin seudun kulttuuriopasta.

Seura hoitaa Puurakennuspalkintorahas-
toa. Toimintavuonna ei jaeta palkintoa.

Seura valmistelee vuonna 2005 järjestet-
tävää Pietilä-seminaaria.

Seura järjestää tutustumiskäyntejä, luen-
toja ja seminaareja liittyen ajankohtaisiin
aiheisiin.

Perinteinen yhden päivän kevätekskursio
järjestetään toukokuussa pääkaupunki-
seudulle ja syksyllä useamman päivän
matka ulkomaille.

Seura kaipaa jäseniltään tietoja, kannan-
ottoja ja ehdotuksia asioista, joihin seu-
ran tulisi puuttua. Seura seuraa tarkasti
uuden maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kanaan tuomia ongelmia ja pyytää aktiivi-
sesti vihjeitä jäseniltään kentältä.
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Puheenjohtaja
TkL, arkkitehti MIKAEL SUNDMAN
toimi: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto,

Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki,
p. 09-169 4262, gsm 050 540 2248,
fax 09-169 4290

koti: Puistokatu 1, 00140 Helsinki, p. 09-629 767
sp: mikael.sundman@ksv.hel.fi

Varapuheenjohtaja
FT, dosentti, Suomen akatemian tutkija
RENJA SUOMINEN-KOKKONEN
toimi: Helsingin yliopisto, taidehistorian oppiaine,

PL 3 (Unioninkatu 34),
00014 Helsingin yliopisto, p. 09-477 1853,
p. 09-241 5845

sp: renja.suominen-kokkonen@helsinki.fi

Jäsenet

Arkkitehti OLLI-PAAVO KOPONEN
toimi: Tampereen teknillinen korkeakoulu,

PL 527, 33101 Tampere,
p. 03-365 3296 (to-pe)

koti: Kidetie 4, 02460 Kantvik, p. 09-298 2334
sp: koponen.opa@kolumbus.fi

TkL, arkkitehti TOMMI LINDH
toimi: Museovirasto, rakennushistorian osasto,

PL 169, 00511 Helsinki, p. 09-4050 9459,
gsm 045 674 6630

koti: Adolf Lindforsin tie 2 C 9, 00400 Helsinki,
p. 09-562 1625

sp: tommi.lindh@nba.fi

FT, tutkija ANNE MÄKINEN
toimi: Helsingin kaupunginmuseo, PL 4300,

00099 Helsingin kaupunki, p. 09-169 3438,
gsm 040 554 1002

sp: anne.makinen@hel.fi

Arkkitehti ROY MÄNTTÄRI
toimi: Arkkitehtitoimisto Roy Mänttäri,

Kapteeninkatu 8 F 12, 00140 Helsinki,
p. 09-625 034, gsm 040 505 1312

koti: Sateentie 2 A 57, 02100 Espoo
sp: roy.manttari@ark.inet.fi

FK, tutkija KRISTIINA PAATERO
toimi: Suomen rakennustaiteen museo,

Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki,
p. 09- 8567 5141

koti: Jokiniementie 5 F 64, 00650 Helsinki,
p. 09-777 4236

sp: kristiina.paatero@mfa.fi

Arkkitehti MONA SCHALIN
toimi: Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

Punavuorenkatu 4 B, 00120 Helsinki
koti: Selkämerenkatu 7 A 6, 00180 Helsinki,

p. 09-685 479
sp: mona.schalin@pp.inet.fi

FL, tutkija HELENA SOIRI-SNELLMAN
toimi: Turun maakuntamuseo, p. 02-262 0254
koti: Rauhankatu 1 c B 35, 20100 Turku,

p. 02-231 5108
sp: helena.soiri-snellman@turku.fi

FL, amanuenssi ELINA STANDERTSKJÖLD
toimi: Suomen rakennustaiteen museo,

Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki,
p. 09-8567 5123

koti: Itäinen Puistotie 12 A 1, 000140 Helsinki,
p. 09-666 105

sp: elina.standertskjold@mfa.fi

Sihteeri
FM HANNA GALTAT
toimi: Suomen rakennustaiteen museo
koti: Palosuontie 8 B, 00660 Helsinki,

gsm 050 557 8507
sp: sihteeri@rakennustaiteenseura.fi

Taloudenhoitaja
Merkonomi MINNA AROMÄKI
toimi: Suomen rakennustaiteen museo,

Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki,
p. 09-8567 5112

sp: minna.aromaki@mfa.fi
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Rakennustaiteen seuran toiminnalle on aiheutunut merkittävää haittaa jäsenmaksujen
myöhästymisestä. Johtokunta on kokouksessaan 16.1.2002 päättänyt, että jäsentiedotetta
ei enää lähetetä jäsenelle, jonka jäsenmaksu on puoli vuotta myöhässä. Mikäli maksu on
edelleen suorittamatta ko. vuoden lopussa, erotetaan jäsen seurasta. Mahdollisia puuttu-
via jäsentiedotteita ei lähetetä jälkikäteen.

R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A N
J Ä S E N E K S I

voit liittyä maksamalla jäsenmaksun 20 euroa (opiskelijajäsen 10 euroa) seuran tilille

SAMPO pankki 800016-251558

viestinä on ehdottomasti mainittava maksajan nimi ja osoite !

TERVETULOA JÄSENEKSI
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