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Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Turun halki virtaavaa Aurajokea osana Tu-
run kaupunki-identiteettiä. Käsittelen opinnäytetyössäni niitä erilaisia tapoja, joilla 
joki on osa kaupunkia ja kaupunkikulttuuria. Pohdin, millainen merkitys joella on 
Turun kaupungille sekä kaupunkilaisille, millä tavoin jokea käsitellään julkisissa 
puhunnoissa ja miten se on esillä erilaisissa kaupungin imagoa ja kaupunkilaisten 
identiteettiä korostavissa yhteyksissä. Opinnäytetyöni on osa Turun ympäristö- ja 
kaavoitusviraston Turun elävä keskusta-hanketta, jonka tarkoituksena on selvittää 
kaupungin keskustan rakennussuojelun kokonaistilanne, sekä määrittää kaupunki-
rakenteen kehittämisen ja laadukkaan täydennysrakentamisen mahdollisuudet. 
 
Tutkimusalueeksi rajautuu kaupunkialue ja joen kulkema matka Halistenkoskelta 
merelle. Tutkimuksessa käsittelen niitä merkityksiä, joita joella on ollut sekä histo-
riallisella ajalla että tänään. Lähdeaineistona olen käyttänyt kirjallisuuden lisäksi 
historiallisia dokumentteja, sanomalehtikirjoituksia sekä asiantuntijoilta saamiani 
tietoja. Keskeisiksi käsitteiksi nousevat imago ja identiteetti, joiden kautta tarkaste-
len jokea osana turkulaista mentaliteettiä. 
 
Vuosien varrella jokimiljöö on kokenut monia muutoksia: uudet kävely- ja ulkoilu-
reitit, uusiorakentaminen, rannan paalutukset, kunnostukset sekä valaistus ja erilai-
set historiallisesti merkittävät kohteet ovat osin pysyviä ja osin muuttuvia osia kau-
punkiympäristössä. Ainutlaatuiseksi joen tekee sen merkittävä asema Suomen his-
toriassa. Kauppapaikkana, satamana ja uskonnollisen sekä hallinnollisen elämän 
keskuspaikkana ollut Turku ei olisi muovautunut nykyisen kaltaiseksi kaupungiksi 
ilman Aurajokea, joka pienestä koostaan huolimatta on merkittävä osa maan histo-
riaa. Jokirannan vilkas huvielämä ja sen asema tapahtumapaikkojen keskuksena 
heijastavat niitä merkityksiä, joita joelle on annettu eri aikakausina. 
 
Tänä päivänä joki mielletään olennaiseksi osaksi kaupunkikuvaa. Mainoksissa, 
matkailumarkkinoinnissa sekä tapahtumatoiminnassa joki näyttäytyy elementtinä, 
joka korostaa kaupungin imagoa ja sen eri piirteitä. Jokea ja sen tarjoamia mahdol-
lisuuksia hyödyntävät erilaiset käyttäjäryhmät; joen luonne muuttuu paikasta ja 
ajankohdasta riippuen. Jokirannassa vietetään aikaa, mutta samalla se toimii harras-
tuspaikkana ja taiteellisen inspiraation lähteenä. Joki on myös raja, joka jakaa kau-
pungin kahteen osaan ja muokkaa urbaania kaupunkitilaa. 
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1. JOHDANTO 

 

1.1. Aluksi 

 

Kaupunki on kokonaisuus, joka rakentuu pienistä osista. Ihmiset luovat merkityksiä 

paikoille ja muodostavat oman kaupunkinsa niiden mielikuvien kautta, jotka koke-

mukset ja käsitykset ovat rakentaneet. Ei ole vain yhtä kaupunkia, vaan niin monta 

kuin on kokijoita, jotka kulkevat kaduilla, asuvat taloissa ja muuttuvat osaksi kau-

punkia ja sen muodostamaa alati muuttuvaa kokonaisuutta. Monet eri tekijät ovat 

vaikuttaneet siihen, millaiseksi kaupunki on muodostunut ja miten tila on käytetty 

asumiseen, kulkemiseen ja ajanviettoon. Tässä opinnäytetyössä keskeiseen rooliin 

nousee joki ja sen merkitys kaupunki-identiteetin rakentajana ja osana elävää kau-

punkikeskustaa. Tarkastelen Pro gradu –työssäni Turun kaupungin halki virtaavaa 

Aurajokea, joka sekä historiallisella ajalla että nykypäivänä on osa kaupunkielämää 

ja tapaa, jolla kaupunkilaiset hahmottavat itsensä suhteessa kaupunkiin. 

 

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan kansatieteen oppiaineeseen valmistuva 

opinnäytetyöni on osa Turun ympäristö- ja kaavoitusviraston Turun elävä keskusta-

hanketta, jonka tarkoituksena on selvittää kaupungin keskustan rakennussuojelun 

kokonaistilanne, sekä määrittää kaupunkirakenteen kehittämisen ja laadukkaan täy-

dennysrakentamisen mahdollisuudet. Kiinteistösäätiön apurahoilla tehtävistä 

osaselvityksistä muodostettuihin ohjausryhmiin kuuluu opinnäytetöiden tekijöiden 

lisäksi asemakaavatoimiston kaavoitusarkkitehdit Iina Paasikivi, Christina Hovi ja 

Paula Keskikastari, kiinteistöliikelaitoksen viheraluepäällikkö Lauri Laine, maan-

käytönsuunnittelija Juha Lipponen ja arkkitehti Mika Rajala, Turun museokeskuk-

sen tutkija Kaarin Kurri, rakennusvalvonnan kaupunkikuva-arkkitehti Juha Kylliö, 

suunnittelutoimiston maisema-arkkitehti Ritva Nummiora ja miljöösuunnittelija 

Tomi Hangisto, yleiskaavatoimiston projektiarkkitehti Johanna Tiitinen, tutkija 

Samuli Saarinen ja tutkija Jaana Solasvuo.  

 

Turun yliopiston kansatieteen oppiaineessa Aurajoki on ollut jo pidemmän aikaa 

mielenkiinnon kohteena. Aurajokisäätiön kanssa yhteystyössä toteutetut “Muistojen 

mylly” –julkaisu sekä 2009 julkaistava “Aurajoen Muisti” lähestyvät jokeen liitty-

vää perintöä erityisesti kokemuskerronnan kautta. Aurajoen teollinen perintö-
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hankkeissa lähestytään kaupunkikuvan muutosta, sekä vanhojen tehdaskiinteistöjen 

uusiokäyttöä.  Aurajokisuun teollista perintöä ja muutosprosessia käsitteli myös 

kansatieteen oppiaineen osuus Eurooppalaisessa Culture 2000-hankkeessa “Patri-

moine industriel entre terre et mer, pour un réseau européen d´ecomusées”. Oman 

opinnäytetyöni lisäksi kansatieteen oppiaineeseen on valmistumassa lähivuosina 

myös esimerkiksi Jukka Nyyssösen ja Maria Herralan Aurajokeen liittyvät opinnäy-

tetyöt. 

 

Oma kiinnostukseni Aurajokea kohtaan on syntynyt opiskelujeni kuluessa, ja pro-

seminaarityössäni käsittelemäni Turun linna toimi johdantona kaupunkikuvan ja 

kaupunki-identiteetin syvällisempään tarkasteluun. Turkulaiselle joki näyttäytyy 

kaupunki-imagoon kuuluvana osana ja näin ollen se muodostui itsestäänselväksi 

elementiksi, jonka kautta kaupungin tarkastelu tuntui mielekkäältä. Myös Turun 

yliopiston kansatieteen oppiaineen kiinnostus Aurajokea kohtaan vaikutti merkittä-

vällä tavalla tutkimuskohteen valikoitumiseen ja Valto Takalan säätiön sekä Kiin-

teistösäätiön myöntämät apurahat mahdollistivat perusteellisen paneutumisen opin-

näytetyön tekemiseen. 

 

 
Kuva 1 Aurajoki ja graduntekijä lokakuussa 2008. (Kuva: Jenna Kostet) 
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1.2. Tutkimuskysymykset 

 

Tarkastelen opinnäytetyössäni Aurajoen merkitystä Turun kaupunki-identiteetille. 

Tutkimusalueeksi muodostuu kaupunkialue, eli joen kulkema matka Halistenkos-

kelta alajuoksulle Turun satamaan. Tällä matkalla Aurajoki virtaa Halisten maaseu-

tumaisen miljöön läpi kohti Turun keskustaa, johon maan historia, kaupankäynti 

sekä teollisuus ovat jättäneet muistomerkkinsä. Pääosin alue on asuttua kaupunki-

keskustaa, joka kuitenkin muistuttaa katsojan mieleen niin varhaisen kaupungin 

menneisyyden kuin teollisuuden ja satamatoiminnan kehittymisenkin. 

 

Vuosien varrella jokimiljöö on kokenut monia muutoksia: uudet kävely- ja ulkoilu-

reitit, uusiorakentaminen, rannan paalutukset, kunnostukset sekä valaistus ja erilai-

set historiallisesti merkittävät kohteet ovat osin pysyviä ja osin muuttuvia osia kau-

punkiympäristössä. Ainutlaatuiseksi joen tekee sen merkittävä asema Suomen his-

toriassa. Kauppapaikkana, satamana ja uskonnollisen sekä hallinnollisen elämän 

keskuspaikkana ollut Turku ei olisi muovautunut nykyisen kaltaiseksi kaupungiksi 

ilman Aurajokea, joka pienestä koostaan huolimatta on merkittävä osa maan histo-

riaa. Jokirannan vilkas huvielämä ja sen asema tapahtumapaikkojen keskuksena 

heijastavat niitä merkityksiä, joita joelle on annettu eri aikakausina.  

 

Tutkimusalue valikoitui kaupunkialueelle ensisijaisesti siksi, että kansatieteen op-

piaineessa hankkeen puitteissa valmistuvat joen kokemuskerrontaa tarkastelevat 

työt keskittyvät nimenomaan yläjuoksulle, jota ei näin ollen tämän työn puitteissa 

ole mielekästä tarkastella. Myös oma kiinnostukseni kaupunkialueen tutkimiseen 

vaikutti tutkimusalueen rajautumiseen. Halistenkoskelta satamaan kulkeva alue 

kattaa Turun kaupunkikeskustan olennaisimmat osa-alueet Halisten rauhallisista 

pelloista ja Koroisten historiallisesta muistomerkistä aina kaupungin sydämeen 

saakka. 

 

Käsittelen opinnäytetyössäni niitä erilaisia tapoja, joilla joki on osa kaupunkia ja 

kaupunkikulttuuria. Joet ovat aina olleet tärkeässä asemassa yhteiskuntia rakennet-

taessa: Turussa joki on toiminut kulkuväylänä, elinkeinon lähteenä ja maamerkkinä. 

Tänä päivänä käyttötarkoitukset ovat erilaisia, mutta mielikuviin liitetään vahvasti 

joen historia ja se merkitys, joka vesireitillä on aikaisemmin ollut. Pohdin, millai-



 7 

nen merkitys joella on Turun kaupunki-identiteetille, millä tavoin jokea käsitellään 

julkisissa puhunnoissa ja miten se on esillä erilaisissa kaupungin imagoa ja kau-

punkilaisten identiteettiä korostavissa yhteyksissä. Tarkastelen jokea ja sen merki-

tystä ajallisena ja paikallisena jatkumona, joka saa muotoja niiden merkitysten ja 

käyttötarkoitusten kautta, joita siihen liitetään eri aikakausina. Lähtökohtaisesti 

kysyn siis, miten joki näkyy osana kaupunkikuvaa, ja millaisia merkityksiä sille 

annetaan erilaisissa yhteyksissä. 

 

Keskeisiksi käsitteiksi opinnäytetyössäni muodostuvat imago ja identiteetti, joita 

käsittelen tarkemmin luvussa 2. Joen kokemiseen liittyvien näkökulmien lisäksi 

joki nousee esille osana maisemakokonaisuutta ja kaupunkikuvaa, missä yhteydessä 

tilaan ja paikkaan liittyvät kysymykset nousevat esille tarkastellessani jokea osana 

kaupunkikeskustaa. Luvussa 3 tarkastelen joen merkitystä historiallisesta näkökul-

masta ja siirryn sen jälkeen tarkastelemaan nykypäivää, jossa tapahtunut muutos 

kertoo joen arvostuksen muuttumisesta ja niistä uusista tavoista, joilla kaupunkilai-

nen näkee itsensä omassa elinympäristössään. Tärkeässä osassa identiteettiin ja 

imagoon liittyvien kysymysten lisäksi ovat paikka ja tila, joiden kautta tarkastelen 

sitä tapaa, jolla kaupunkilaiset katselevat jokea osana omaa elinympäristöään. 

 

Aurajoki on monipuolinen ja antoisa tutkimuskohde. Jokirannan elämään liittyy 

monia mielenkiintoisia kysymyksiä, joista osaa on opinnäytetyön puitteissa ollut 

mahdollista käsitellä vain pintapuolisesti. Opinnäytetyössäni olen tarkoituksellisesti 

pyrkinyt muodostamaan mahdollisimman laajan kuvan kaupunkijoesta ja siihen 

liittyvistä kysymyksistä. Näin ollen esimerkiksi jokirannan asukkaiden haastattelu-

jen tekeminen jää Turun yliopiston kansatieteen oppiaineessa käynnissä olevien, 

Aurajokeen ja siitä kerrottuun muistitietoon liittyvien projektien työsaraksi. Tähän 

ratkaisuun päädyin siitä huolimatta, että jokirannan asukkaiden syvähaastattelut tai 

suuremmalle joukolle tehdyt lomakehaastattelut olisivat varmasti tuoneet mielen-

kiintoista aineistoa myös omaan työhöni. Jo nykyisen aineiston runsaudesta johtuen 

näin paremmaksi jättää haastattelut ja niihin liittyvän analyysiosuuden pois työstä-

ni. 

 

Olen tietoisesti jättänyt joitain Aurajokeen liittyviä mielenkiintoisia kysymyksiä 

vähemmälle huomiolle.  Näitä aihepiirejä syventäen olisi mahdollista tehdä huo-
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mattavasti laajempi selvitys, enkä näin ollen katsonut, että niiden käsittely olisi 

tässä yhteydessä muodostunut mielekkääksi. Jokilautta Föri ja sillat, Aurajokeen 

liittyvä taide, jokirannan tapahtumien analysointi sekä syvällisemmät haastattelu-

tutkimukset jäävät siis odottamaan tulevaisuutta. 

 

1.2. Aineistot ja menetelmät 

 

Tutkimuskohteena monipuolinen ja monisävyinen joki tarjoaa tutkimusaineistoa 

runsauteen asti. Olenkin, kuten yllä totesin, joutunut valikoimaan runsaan aineiston 

joukosta sellaiset lähteet, jotka parhaalla mahdollisella tavalla tukevat valitsemaani 

näkökulmaa ja tutkimusmenetelmää. Jo alkuvaiheessa rajasin pois mahdollisuuden 

tehdä laajamittaisen haastattelututkimuksen, ja käyttää sitä aineistoa, joka joesta on 

jo ennestään saatavilla. 

 

Ensisijaisena aineistona olen käyttänyt Aurajoesta kirjoitettua kirjallisuutta, sano-

malehtikirjoituksia ja viranomaisraportteja, jotka liittyvät tavalla tai toisella Aura-

jokeen ja sen asemaan kaupunkikeskustassa. Olen haastatellut myös muutamaa asi-

antuntijaa liittyen jokirannan asumiseen ja ravintolalaivatoimintaan. Arvokasta tie-

toa Aurajoen merkityksestä kaupungissa olen saanut myös Turun elävä keskusta-

hankkeen yhteydessä perustetussa ohjausryhmässä, jossa eri alojen asiantuntijat 

ovat kertoneet omia näkökulmiaan jokirannan merkityksestä osana kaupunkikes-

kustaa. 

 

Kansatieteen oppiaineeseen valmistuva opinnäytetyöni sivuaa monessa kohdin mui-

ta tutkimusaloja, ja olen hyödyntänyt monipuolisesti aihepiiriini liittyvää kirjalli-

suutta, jota löysin runsaasti esimerkiksi maisematutkimuksen ja maantieteen aloilta. 

Aurajoen historiaa tarkastellessani käytin jonkin verran muun kirjallisuuden lisäksi 

myös aikalaislähteitä, kuten Turun tuomiokirkon mustaa kirjaa, josta löysin mainin-

toja Aurajoesta, Daniel Jusleniuksen 1700-luvulla julkaistua väitöskirjaa Aboa Ve-

tus et Nova, sekä sanomalehtiä 1800-1900-luvuilta. Sanomalehtiaineistosta olen 

kuitenkin käyttänyt pääasiassa vain suomenkielisiä julkaisuja, mikä tietysti jättää 

osan saatavilla olevasta aineistosta pimentoon. 

 

Kirjallisten- ja arkistolähteiden sekä muutamien haastattelujen lisäksi, olen tehnyt 
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kenttätöitä tutustumalla Aurajokirantaan ja kartoittamalla niitä erilaisia käyttäjä-

ryhmiä, joita jokirannassa liikkuu eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Kenttätöissä 

tekemiini muistiinpanoihin en ole erikseen viitannut tekstin joukossa. 

 

Alueellisesti tarkastelemani joki rajautuu keskusta-alueelle ja itse joen lisäksi käsit-

telen jokirantoja ja niihin kiinteästi liittyviä rakennuksia. Tarkastelen jokea nimen-

omaan torimaisena tilana, joka on kaupunkilaisille yhteistä aluetta ja näyttäytyy 

katujen ja talojen joukosta eroavana vyöhykkeenä, joka kuitenkin muodostuu kau-

punkimaiseksi kokonaisuudeksi. Joen ja kaupunkilaisen kohtaaminen muodostuu 

näin ollen työni keskeisimmäksi lähtökohdaksi ja päämääräksi. 
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2. JOKI TILASSA 

 

2.1. Kansatieteen kaupunki ja joki 

 

2.1.1. Kaupunkitutkimus 

 

Suomessa 1950-luvulla voimakkaan kaupungistumisen seurauksena kansatieteelli-

nen tutkimus alkoi maaseudun lisäksi suuntautua entistä enemmän kaupunkeihin. 

Talonpoikaisväestö ja tällä tapaa perinteisesti nähty ja koettu kansa sai uuden mer-

kityksen teollistuvassa yhteiskunnassa.  Itse tieteenala joutui kohtaamaan muutok-

sia, kun ensisijaiseksi mielletty tutkimuskohde muutti kaupunkiin ja urbanisoitui. 

Nimityksenä kaupunkikansatiede viittaa maaseudun ja urbaanin vastakkainasette-

luun: tutkimuskohteen laajentuminen merkitsi kansa-käsitteen uudelleenmäärittelyä 

ja aluksi oli epäselvää, miten talonpoikaiskulttuuriin keskittyneen kansanelämän-

tutkimuksen tulisi lähestyä kaupunkia (Virtanen 1994, 22-23).  

 

Kaupunkielämää varhaisimmillaan tarkastelevat tutkimuksissaan muun muassa 

Matti Räsänen (esim. 1976), Ilmar Talve (esim. 1961)  ja Juhani U.E. Lehtonen 

(esim. 1976), jotka nostavat tahoillaan esille kaupunkikansatieteen, tai pikemmin-

kin kaupungin merkityksen uudistuvassa tutkimuskentässä. Tutkimuskohteen laa-

jentuminen merkitsi sekä kansa- että ympäristö- käsitteiden uudelleenmäärittelyä ja 

tutkimus keskittyi kaupungin sisältämien ilmiöiden sijasta uusien kaupunkien val-

taamiseen (Virtanen 1994, 23). 

 

Maailmalla antropologisen kaupunkitutkimukseen on olennaisesti vaikuttanut kau-

punkia ekologisesta näkökulmasta tarkastellut 1910-1920 –luvuilla Chicagon kou-

lukunta, joka lähestyi kaupunkia sosiaalialueanalyysin sekä urbaanin etnografian 

kautta (esim. Karvinen 1997). Antropologinen tutkimus sovelsi käyttöön samoja 

menetelmiä, joita oli aikaisemmin käytetty alkuperäkansoja tutkittaessa. (Lappi 

1999, 238-239.)  

 

Suomalainen kaupunkitutkimus otti mallia eurooppalaisesta etnologiasta, jonka 

sosiaaliantropologiasta ja sosiologiasta vaikutteita saanut suuntaus kiinnitti huomio-

ta erityisesti ryhmä- ja yhteisökulttuureihin (Lappi 2007, 47). Suomalaisessa 
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kansatieteessä kaupunkitutkimus 

keskittyi alkujaan tutkimaan lähin-

nä työväestöä ja kansan muuttoa 

maalta kaupunkeihin. Työväestö 

nähtiin homogeenisenä ryhmänä, 

jota kuitenkin alettiin pitää maa-

seudun kansan kanssa yhdenvertai-

sena tutkimuskohteena, ja jonka 

tutkimiseen oli mahdollista sovel-

taa aikaisemmin kyläyhteisöjen 

tutkimuksessa käytettyjä menetel-

miä. Kaupunkia tarkasteltaessa 

keskeisiksi lähtökohdiksi nousivat 

kuitenkin kysymykset identiteetis-

tä, paikan merkityksestä ja sopeu-

tumisesta sekä kotiseudusta (Virta-

nen 1994, 26). 

 

Työväestö valikoitui kaupunkietno-

logian tutkimuskohteeksi Juhani 

U.E. Lehtosen ja Matti Räsäsenkin 

1970-luvulla toteaman ”kaupungis-

sa asuva työmies on yhtä tärkeä 

tutkimuskohde kuin maata kyntävä 

talonpoika” myötä (Lehtonen ja 

Räsänen 1976). Aikaisemmin käy-
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tutkittaessa ei kuitenkaan ollut mahdollista saada samalla tapaa kosketusta kaikkiin 

yhteisön jäseniin, vaan kaupunkiympäristössä muodostuva kulttuurisysteemi koet-

tiin monimuotoisemmaksi (Lappi 2007, 48). 

 

1900-luvun loppupuolen tutkijoille kaupunki näyttäytyi maalaisväestön uutena 

asuinpaikkana. Maaseudun kansa oli tutkijoiden näkökulmasta katsottuna siirtynyt 

heille ominaisista olosuhteista asumaan uuteen ympäristöön, jossa sopeutuminen 

koettiin tutkimuksen kannalta relevantiksi. Maaseudun kansa oli toisaalta jotakin 

ainutlaatuista ja vaalimisen arvoista kaupungin moraalisen ja henkisen rappion rin-

nalla. Kaupunkien työläisväestö muistutti kaikkein eniten agraariyhteisön talonpoi-

kaa, ja vakiintuikin kaupunkiympäristössä tutkituksi kohteeksi (Lappi 2007, 49). 

Etnologi Tiina-Riitta Lapin mukaan kaupunki muuttui 1980-90 lukuihin mennessä 

kulutuksen ja liike-elämän paikaksi, jossa kaupunkilaisten elämäntavat olivat jatku-

vassa muutoksessa ( Lappi 1999, 242). Toisaalta kaupunki myös mielikuvissa, käsi-

tyksissä ja merkityksissä kohosi entistä vahvemmin tarkastelun kohteeksi. Uudessa 

kaupunkietnologiassa näkyvän kaupunkikulttuurin rinnalle on noussut kysymyksiä 

kulttuurin näkymättömistä piirteistä, kuten merkityksistä, käsityksistä, mielikuvista 

ja ideoista. (Lappi 1999, 243.) 

 

Mielikuvien kautta kaupunki hahmottuu tilana ja käsitteellisenä kokonaisuutena. 

Tutkimusnäkökulmien muututtua ja laajennuttua työväestön tutkimisesta uusiin 

ulottuvuuksiin, kaupunki on alettu mieltää aikaisempaa moniulotteisempana tutki-

muskohteena. Kaupunki on ”- kaoottinen, monimuotoinen (moniääninen) kokonai-

suus, moneus jonka yhdenmukaisuus on aina vain näennäistä” (Rajanti 1999,19) 

Erilaiset kaupungin määritelmät heijastelevat kaupungin keskeisiä piirteitä ja niitä 

tekijöitä, joista kaupunki on tullut tunnetuksi.  

 

Maantieteellinen ja sosiologinen tutkimus sivuaa paikoin vahvasti niitä näkökulmia, 

joita etnologinen kaupunkitutkimus lähestyy. Kaupungin määrittely ja lähestymis-

tapa rajaavat ja muokkaavat mielikuvia, joiden kautta tutkimuskohteiden kaupunki 

muodostuu. Paitsi kaoottinen ja monimuotoinen kokonaisuus, kaupunki voi olla 

myös lähtökohdiltaan kyseenalaistettu urbaani elinpiiri: ”ei ole olemassakaan sel-

laista asiaa kuin kaupunki. On vain historiallisen vuorovaikutuksen, maantieteellis-
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ten instituutioiden, sosiaalisten suhteiden tuotannon ja reproduktion, hallinnollisten 

toimenpiteiden, median jne. tuottama tila” (Donald 1992, 427). 

 

1900-luvun puolivälin jälkeen alkanut kiinnostus kaupungin maalaisväestöä ja kau-

pungistunutta talonpoikaa kohtaan vaihtui yhteisötutkimukseksi ja myöhemmin 

dynaamisen kaupunkitilan, tilojen ja paikkojen problematisoinniksi, jossa keskei-

siksi käsitteiksi nousivat muun muassa etnisyys, arki, verkosto ja niitä yhdistävä 

aika (esim. Virtanen 1995), sekä ihmisten kokemukset ja mielikuvat, urbaanit pai-

kat, tilan ja sosiaalisen suhde (Lappi 2007, 72). Kaupunkia ei enää pyrittykään 

mieltämään yhdeksi suureksi ja sellaisenaan tarkasteltavaksi kokonaisuudeksi, vaan 

se alettiin nähdä sirpaleisena mosaiikkina, jonka eri osilla on merkitystä suhteessa 

toisiinsa. Etnologi Timo J. Virtasen mukaan ”fyysisen kaupunkirakenteen rinnalla 

on kaupungin elämä tai paremminkin elämismaailmat” (Virtanen 1997, 108). Kau-

pungin historia, tapahtumat ja ihmiset rakentavat kaupungin fyysisen olemuksen 

rinnalla niitä käsityksiä, joiden perusteella kaupunki muokkautuu tutkimuskohteek-

si ja myös käsitteellisesti kaupungiksi.  

 

Tiina-Riitta Lapin mukaan kaupunkietnologian tehtävänä ”- on nostaa näkyvän 

kaupunkikulttuurin rinnalle myös kulttuurin näkymättömät piirteet” (Lappi 2007, 

74). Kaupunkia ei ole tarkoitus hahmottaa yhtenäisenä kokonaisuutena, vaan tavoit-

taa niitä osa-alueita, joiden kautta se muodostuu dynaamiseksi elämispaikaksi, jo-

hon eri tekijät vaikuttavat. Kansatieteen kaupunki on monitulkintainen kokonaisuus 

erilaisia merkityksiä, joiden kautta ihminen rakentaa elinympäristönsä fyysisten ja 

henkisten elementtien yhdistelmäksi. Tutkimuskohteena kaupunki on monipuoli-

suutensa ja monitulkintaisuutensa takia sekä ongelmallinen että antoisa. Lähtökoh-

taisesti se antaa lukuisat mahdollisuudet tarkastella ihmistä ja ympäristöä, ihmistä 

ympäristössään, erilaisista näkökulmista.  

 

2.1.2. Joki kansatieteellisen tutkimuksen kohteena 

 

Kansankulttuurin muotoutumisen kannalta paikallisilla joilla on ollut merkittävä 

vaikutus alueellisia kehityskaaria tarkasteltaessa. Metsien, meren ja soiden tavoin 

joki on keskeinen osa arkielämää: sekä taloudellisesta että kulttuurillisesta näkö-

kulmasta tarkasteltuna se vaikuttaa vahvasti ympäristöönsä, elinkeinoihin ja siihen, 
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miten paikalliset asukkaat kokevat elinalueensa. Kaupungin halki virtaava joki on 

tuttu näky eurooppalaisissa kaupungeissa. Joki on merkinnyt elinkeinon sekä ener-

gian lähdettä ja kulkuväylää, mutta samalla se on synnyttänyt myös mielikuvia itse 

kaupungista, rakentanut kaupunkilaisten identiteettiä ja ollut tärkeä osa muodostu-

nutta kaupunkikuvaa. 

 

Kansatieteessä joen ja ihmisen suhdetta on tutkittu melko vähän.  1800-luvun lop-

pupuolella alkanut tehdaslaitosten lisääntyminen aikaansai pitkälti 1900-luvulle 

jatkuneen vesivoiman käytön esimerkiksi sahateollisuudessa. Sitä ennen vesivoimat 

pyörittivät yhteishankkeena omistettuja kyläkohtaisia myllyjä ja sahoja (Viskari 

2000, 26-27). Sahoihin ja myllyihin kohdistuvan kansatieteellisen tutkimuksen li-

säksi uitot ja kalastus ovat nousseet tutkimuksen kohteiksi. Näistä mainittakoon 

Topi Tikkasen kalastustutkimukset ja Ilmar Talven uittoa käsittelevät tutkimukset. 

Helena Ruotsalan 1992 julkaistu tutkimus ”Oulujoen vesistön rakentamisen ja 

säännöstelyn sosiokulttuuriset vaikutukset” tarkastelee sen sijaan kokonaisvaltai-

sesti jokiekosysteemiä laajojen kysely- ja haastatteluaineistojen kautta (Virtanen 

2008, 23-24). 

 

Kaupungin läpi virtaava joki esittäytyy yhteistä kaupunkitilaa halkovana rajana ja 

toisaalta kulkuväylänä, joka on jo kauan mahdollistanut liikkumisen mereltä sisä-

maata kohti. Etnologi Tiina-Riitta Lappi mainitsee 2007 julkaistussa väitöskirjas-

saan ”Neuvottelu tilan tulkinnoista – Etnologinen tutkimus sosiaalisen ja materiaa-

lisen ympäristön vuorovaikutuksesta jyväskyläläisissä kaupunkipuhunnoissa” Jy-

väsjärven rannan olevan tilallinen ja sosiaalinen raja, jonka voi samalla ajatella 

myös symboloivan aikaa erottamalla uutta ja vanhaa (Lappi 2007, 115). Tässä jär-

ven ranta kohottautuu kaupungin imagoon ja kaupunkilaisten minäkuvaan vaikutta-

vaksi tekijäksi, ”kaupungin lumoavaksi sieluksi” ja ”urbaanisuuden ilmentäjäksi” 

(Lappi 2007, 119). Vesistö rikkoo Lapin tutkimuksessa myös ajatuksen kaupungin 

urbaaniudesta: luonnon ja kulttuurin totuttu vastakkainasettelu särkyy, kun kaupun-

kitilaa värittävät puistot tai vesistö (Lappi 2007, 178-192). 

 

Lappi listaa kaupunkiluonnon keskeiseksi osaksi niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

siihen, miten kaupunkilaiset kokevat kaupunkinsa, ja millaisia mielikuvia elinym-

päristö herättää. Metsien ollessa kokemuksellisia ulottuvuuksia vesistö näyttäytyy 
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lähinnä maisemana. Ranta ja veden piirtämä raja muodostuvat aidaksi maisemana 

koetun luonnon ja urbaanin kaupunkitilan välille. (Lappi 2007, 178-192). Samaan 

tapaan rannan rajana määrittelee Marko Karvinen ”Tila, paikka ja maisema – Tut-

kimusretkiä uuteen maantieteeseen” – teoksessa julkaisemassaan artikkelissa ”Kau-

pungin ranta kulttuurisena rajana”, joka lähestyy rantaa epäjatkuvuutta ja kontrol-

loimattomuutta edustavana urbaanina rajamaana. Karvisen mukaan ranta on muu-

toksen vyöhyke, sekä ekologisen ja historiallisen jatkuvuuden tilallinen ilmentymä 

(Karvinen 1997, 143). 

 

Turkua halkova Aurajoki näkyy edustettuna erilaisissa viranomaisraporteissa ja 

suunnitelmissa, joista esimerkiksi 2005 julkaistu ”Maisemanhoitosuunnitelma Au-

rajokilaakson kulttuurimaisemaan” (Saaristo 2005) tarkastelee kulttuurimaisemana 

tunnetun Aurajoen maisemallista hoitoa ja suunnittelutyötä, sekä 2002 julkaistu 

”Aurajoen kehittämisohjelma” (Komulainen 2002), joka Aurajoesta raportoidun 

perustiedon lisäksi selvittää jokeen liittyvää kehittämistyötä ja tavoitteita. Raportti-

en ja joen luontoa sekä kuntoa sivuavien tiedotteiden lisäksi Aurajoki on esillä Es-

ko Aaltosen kansatieteellisessä tutkimuksessa ”Länsi-Suomen yhteismyllyt”, joka 

käsittelee yhteismyllykäytäntöä ja jokivarsien kansankulttuuria (Aaltonen 1944). 

 

Joki ja ihminen kohtaavat Aurajokisäätiön vuonna 2002 yhteistyössä Turun yliopis-

ton kansatieteen oppiaineen kanssa toteuttamassa ”Muistojen myllyt” -hankkeen 

raportissa (Salenius-Virtanen-Komulainen 2003), sekä 2009 julkaistavassa ”Aura-

joen muisti” –teoksessa. Muistoja joelta -hankkeen hankekirja luo katseen jokivar-

ren asukkaiden muistoihin ja tarkastelee jokea sekä työnteon että virkistystoimin-

nan kannalta. Haastatteluaineistot sijoittuvat Aurajoen yläjuoksulle ja maaseutujo-

keen. Myös joen sivuhaarat ja niihin liittyvät muistot ovat vahvasti edustettuina.       

(www1) Aurajokea esittelevä kuva- ja informaatiopitoinen ”Aurajoki- ajan virta” 

(Lappalainen 2000) edustaa suuremmalle yleisölle tehtyä Aurajokea esittelevää 

julkaisua. Siinä jokea lähestytään elinkeinon lähteenä, kulttuurimaisemana ja taitei-

lijoiden inspiroijana. Myös maantieteilijä Harri Andersson sivuaa Aurajokeen ja sen 

ympäristössä tapahtuneeseen muutokseen liittyviä kysymyksiä ”Tila, paikka ja mai-

sema – tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen” – teoksessa julkaistussa artikkelis-

saan ”Kulttuuri ja paikan politiikka kaupunkiuudistuksessa” (Andersson 1997). 
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2.2. Tilassa, paikassa, mielikuvissa 

 

2.2.1. Tila ja paikka 

 

- - Matkaaja kiertelee ja kiertelee ja hän on pelkkää epä-

tietoisuutta: koska hän ei pysty erottamaan kaupungin 

eri paikkoja toisistaan, nekin jotka ovat selvinä hänen 

mielessään, sekoittuvat muihin. Hän tekee tämän johto-

päätöksen: jos olemassaolo kaikkina hetkinä on vain 

oma itsensä, Zoen kaupunki on jakamaton olemassaolon 

paikka. Mutta miksi sitten kaupunki? Mikä linja erottaa 

sisäpuolisen ulkopuolisesta, pyörien jyrinän susien ul-

vonnasta? (Calvino 2006, 36). 

 

Paikka herättää meissä mielikuvia, tunteita ja ajatuksia. Lapsuuden kotikaupunki 

värittyy nostalgisin sävyin, opiskelukaupunki muistuttaa koetuista asioista. Italo 

Calvinon romaanissa ”Näkymättömät kaupungit” kuvailtu matkaaja eksyy kaupun-

gin paikkojen joukkoon (Calvino 2006). Ilman tuttuutta ja kokemuksia, ilman en-

nakko-oletuksia kaupunki ja sen paikat näyttäytyvät epämääräisinä ja sekoittuneina. 

Ollakseen ymmärrettävä, tarvitsee paikka ympärilleen jotakin minkä kautta ja min-

kä avulla se on mahdollista hahmottaa. Tilassa, avaruudessa olevat paikat tarvitse-

vat subjektiivisen kokemuksen tai näkökulman muuttuakseen tosiksi. 

 

Humanistisissa tieteissä tila on noussut tarkastelun kohteeksi 1900-luvun loppupuo-

lella. Tilan käsitettä on tarkasteltu aikaisemmin myös arkkitehtuuriin ja historiaan 

liittyviä kysymyksiä sivuttaessa ja esimerkiksi fenomenologiaan vaikuttaneiden 

Edmund Husserlin (1859-1938) sekä Maurice Merleau-Pontyn (1908-1961) ajatte-

lussa. (Tunturi ja Syrjämaa 2002, 16-17.) Tilaa ja paikkaa käsiteltäessä esille nou-

see väistämättä kulttuurimaantieteen vaikutus niihin mielikuviin, joiden kautta eri-

laisia tiloja ja tilallisuuksia hahmotetaan.  Luonnontieteissä tila on nähty ”absoluut-

tisena ja itsellisesti virittyvänä avaruutena”, jonka olemassaolo ei ole riippuvainen 

siihen liittyvistä objekteista (Haarni 1997, 90). 
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 Erityisesti maantieteessä 

tilakäsitys koki muutoksen 

1960-luvulla kvantitatiivisen 

vallankumouksen myötä, kun 

alueellisen ainutkertaisuuden 

etsimisestä siirryttiin tavoitte-

lemaan yleisiä lainalaisuuksia 

ja yhteisiä metodeja (Haarni 

1997, 90-91). Myöhemmin 

tilaa ei ole luonnontieteiden 

tapaan koettu neutraalina ja 

objektiivisena ulottuvuutena, 

vaan monet eri tekijät vaikutta-

vat siihen, miten tila hahmottuu ja hahmotetaan. Länsimaisessa filosofiassa tila on 

ymmärretty fyysisenä ulottuvuutena, jonka kautta on pystytty määrittelemään maa-

ilman rakenteeseen liittyviä asioita. Tämän rinnalla paikka näyttäytyy sijaintina 

tilassa, ja on nostettu usein tutkimuskohteeksi silloin, kun on haluttu tarkastella 

subjektiivista ja kokemuksellista suhdetta tilaan. Esimerkiksi humanistisessa maan-

tieteessä paikka määrittyi subjektin, kokemuksen, tunteiden ja arvojen kautta: osana 

ihmisen kokemusmaailmaa. (Laitinen 2004, 4-9.) 

 

Paikka voidaan hahmot-

taa vakiintuneeksi yh-

teisöksi, jolla on oma 

fyysinen, taloudellinen 

tai sosiaalinen erityis-

luonteensa (Massey, 

2003, 51). Yhteisö, 

kulttuuri ja yhteiskunta 

muodostavat käsityksiä 

niistä paikoista, joissa 

elämme ja erilaiset teki-

jät vaikuttavat niihin 
Kuva 6 Paikka on subjektiivinen kokemus. Tuomaansilta loka-
kuussa 2008. (Kuva: Jenna Kostet) 

Kuva 5 Kokija päättää, onko tori kauppapaikka vai 
osa maisemaa. Silakkaveneitä joella markkinapäi-
vänä 18. syyskuuta 1937. (Kuva: TMK) 
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kokemuksiin, joiden kautta sekä subjektiivisesti että objektiivisesti mielletyt paikat 

rakentuvat. Sosiologi Anthony Giddesin mukaan paikka on jotakin erityistä, tuttua 

ja rajattua. Esimoderneissa yhteiskunnissa paikka ja tila ovat samoja, sillä tilaulot-

tuvuutta hallitsevat läsnäolo, paikallinen toiminta ja elämä (Giddes 1990, 18). 

 

Maantieteellisenä käsitteenä paikka eroaa arkielämässä käytetystä merkityksestä. 

Paikka ei näyttäydy pelkän sijaintinsa mukaan, vaan sen kokemiseen ja hahmotta-

miseen vaikuttavat eletyt kokemukset, muistot ja ympäristön tulkinta. Paikan tar-

kastelun humanistinen näkemys korostaa paikkatunteen muodostumista yksilön 

näkökulmasta tarkasteltuna, kulloisessakin hetkessä. Paikkakokemukseen vaikuttaa 

myös yksilön liittyminen laajempaan viitekehykseen, jossa opitun ja omaksutun 

kautta käsitys paikasta rakentuu. Tämä konstruktionistinen paikka-käsitys ei kui-

tenkaan sulje ulkopuolelleen paikan humanistista määritelmää. (Äikäs 2004, 65-

66.) Kulttuurimaantieteellisestä näkökulmasta katsottuna paikka on tila, johon ih-

minen liittää merkityksiä elämismaailmassaan. Se ei ole objektiivinen fakta, vaan 

saa sisältönsä kokijoiden elämyksiin perustuen. Tilasta ja paikasta tulee osa ihmisen 

kokemusmaailmaa: tuttuuden kokemuksen kautta vieras muuttuu tutuksi. (Haarni, 

Karvinen, Koskela ja Taini 1997, 16-17.) 

 

Paikkojen voidaan katsoa syntyvän tilassa vaikuttavista sosiaalisista suhteista (Mes-

sey 2003, 74). Tästä näkökulmasta tarkasteltuna kulttuurin merkitys paikasta muo-

dostuviin mielikuviin näyttäytyy olennaisena, sillä käsitys tietystä kulttuurista luo 

herkästi myös mielikuvan siitä, millainen on paikka, jossa kulttuuri tai kulttuuripiir-

re vaikuttaa. Stuart Hallin mukaan paikka on eräs avaindiskursseista kulttuuriksi 

kutsutussa merkitysjärjestelmässä, jossa se toimii symbolisena takuuna yhteenkuu-

luvuudesta. Paikan rinnalle Hall listaa muun muassa uskonnon, kielen ja rituaalit 

niiksi vaikuttaviksi tekijöiksi, joiden kautta kulttuurit rakentuvat. Kulttuuri ”mai-

semallistuu” ja kiinnittyy paikkaan tavalla, jonka Hall yhdistää kansallisten identi-

teettien stereotypioihin, ”mielen maisemiin”, jotka ajatuksissa ja mielikuvissa edus-

tavat jotakin tiettyä paikkaa ja siihen liittyviä asioita. (Hall 2003, 91-93.) 

 

Maantieteellinen paikka viittaa ympäristöön ja maisemaan, mutta sosiaalisessa mie-

lessä siihen liittyy ajatus tapahtuvasta vuorovaikutuksesta, joka on mukana synnyt-

tämässä tuntemuksia siitä, miten paikka koetaan. Timo Kopomaan mukaan paikan 
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habitus eli paikan muuttuva luonne, henki ja ilmapiiri on määriteltävissä neljän 

ulottuvuuden kautta. Funktio, käyttö, rakenne ja merkitys ovat osittain päällekkäi-

siä, mutta toimivat silti välineinä tarkasteltaessa paikkoja ja paikkojen olemuksia. 

(Kopomaa 1997, 37-38.) Subjektiivisestikin syntyvät mielikuvat paikan olemukses-

ta kiinnittyvät itse fyysiseen paikkaan: kartalla näkyvään pisteeseen, muuttuvaan tai 

pysyvään ympäristöön.  

 

Sillä, miten määrittelemme paikan, voi olla tärkeä merkitys paikan tulevaisuuden 

kannalta. Kaupungin joutomaa eroaa arvoltaan kulttuuriympäristöstä tai paikasta, 

johon liitetään kollektiivisia muistoja. Henkilökohtaisesti merkittävä paikka, kuten 

kotimetsä ja lapsuuden leikkipaikka, ei nouse objektiivisesti silmäiltynä merkittä-

väksi, vaan voi joutua väistymään moottoritien tai kerrostaloalueen alta. Sen sijaan 

paikka, johon liitetään historiallisia merkkitapahtumia tai yhteisiä muistoja, huomi-

oidaan tärkeänä ja suojelun arvoisena. Esimerkiksi sodasta muistetut paikat (esim. 

Latvala, 2006, 171-186), kulttuurihenkilöiden synnyinseudut ja historiallisesti tai 

maisemallisesti merkittävät kohteet säilytetään luomaan yhteisöllisyyttä ja mieliku-

vaa, joka kiinnittyy kulttuuriin ja ajattelutapoihin. 

 

 Nykyihmisen maailmankuva on paikkakeskeinen. Karttapallo muuttuu pienem-

mäksi matkustellessa: uusia paikkoja valloitetaan ja ne kerätään muistoiksi ja mie-

likuviksi valokuva-albumeihin ja esineiksi matkamuistokokoelmiin. Sisustuslehtien 

ja –ohjelmien myötä koti on muuttunut entistä vahvemmin sosiaalisen mielenkiin-

non kohteeksi. Kotia – omaa paikkaa näytetään ja esitellään vieraille. Ajatus kodis-

ta laajenee elämäntilanteesta riippuen asunnon seinien ulkopuolelle käsittämään 

pihapiiriä, katua ja kotikaupunkia. 

 

Kaupunki on paikan ja tilan näkökulmista tarkasteltuna moniulotteinen ja monisä-

vyinen kokonaisuus, jossa erilaiset sosiaaliset suhteet ja törmäykset, sekä subjektii-

viset kokemukset muodostavat lukemattomia tulkintoja ympäristöstä. Monipuoli-

suudessaan kaupungista ei saa otetta: se on alati muuttuva ja dynaaminen ympäris-

tö, joka vaihtaa olemustaan katsojan näkökulmasta riippuen. Kaupunkitilaa voidaan 

tarkastella eri asetelmista esimerkiksi tilan avoimuutta silmällä pitäen. Timo Ko-

pomaan mukaan avoin kaupunkitila (urban open space) voidaan määritellä ”raken-

tamattomaksi ulkotilaksi kaupunkimaisella alueella” (Kopomaa 1997, 21).   
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Kaupungissa joki on julkinen, mutta samalla osin luoksepääsemätön tila, joka vaatii 

erityisolosuhteet tai välineet tullakseen saavutetuksi. Sitä ei voi käsittää, kuten Ko-

pomaa toteaa avoimesta kaupunkitilasta: kaikille halukkaille avoimena ja saavutet-

tavana. Sen sijaan jokiranta näyttäytyy kaupungin olohuoneena ja julkisena tilana, 

jonka käyttö mahdollistuu kaikille vuodenajoista riippumatta. Moniulotteisuudes-

saan joki on sekä torjuva että luokseen kutsuva elementti, joka palvelee kaupunki-

laisia erilaisin keinoin.  

 

Joki on paikkana erityislaatuinen, sillä sen luonne muuttuu ympäristön vaihtuessa: 

maaseudulla se edustaa ympäröivää luontoa ja maalaismaisemaa, kaupungissa vir-

ratessaan se muuttuu urbaaniksi osaksi keskustaa ja paikallista kulttuuria. Toisaalta 

joki säilyy myös kaupungin halki virratessaan aina hivenen koskemattomana pala-

sena luontoa, jonka olemukseen ei täysin pysty vaikuttamaan. Kaupungissa joki 

halkoo tilaa. Se muodostaa rajan, joka on ylitettävä silloin, lautoin tai venein. Se 

jakaa kaupunkitilan osiin ja rikkoo rakennettua maisemaa. Samalla sen luonne 

muuttuu vuodenaikojen edetessä, ja muutokset muokkaavat kaupunkitilaa ja niitä 

ulottuvuuksia, joiden kautta joki on eri tilanteissa saavutettava tai saavuttamaton. 

 

2.2.2. Imago 

 

Paikkoihin kiinnittyvät mielikuvat, muistot ja tunteet vaikuttavat siihen, millainen 

kokemus paikasta ja siihen liittyvistä asioista syntyy. Kaupunkia tarkastellessa kau-

pungin imagon ja kaupunkilaisten identiteetin voidaan ajatella rakentuvan pitkälti 

siitä miten tietoisesti tai tiedostamatta erilaiset paikat ovat syntyneet heijastamaan 

kaupunkia ja siihen liittyviä asioita. Nykypäivän trendinä tunnettu imagotyö poh-

justaa paikkaan liitettyjä mielikuvia ja rakentaa kuvaa, joka kokijoille tahdotaan 

antaa. Paikkoihin liitettyjen mielikuvien kautta kulttuurielementit toimivat markki-

noinnin välineenä ja toisaalta samalla ohjaavat kehitystä, joka kaupungissa ja sen 

rakenteissa tapahtuu. Korostamalla ja vahvistamalla tiettyjä elementtejä kaupungis-

ta tietoisesti rakennettu kuva alkaa pidemmällä tähtäimellä vaikuttamaan siihen, 

miten kaupunki yleisesti mielletään, ja mitä tekijöitä sitä kehitettäessä ja markkinoi-

taessa pyritään myös jatkossa painottamaan. 
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Suomen kielen perussanakirjan mukaan imago on kuva, jonka henkilö tai liikeyritys 

tietoisesti antaa (Haarala 1990, 285). Se on lähettäjän (kuten kaupungin, organisaa-

tion, yrityksen tai ihmisen) konstruoima kuva itsestään. Kulttuurimaantieteilijä To-

pi Antti Äikäs nostaa imagon yhteydessä esille mielikuva-käsitteen, jonka hän esit-

tää olevan vahvasti sidoksissa imago-käsitteen kanssa. Äikkään mukaan imago liit-

tyy aktiiviseen, organisaation sisäiseen toimintaan, kun taas mielikuva syntyy orga-

nisaation ulkopuolisten tarkastelijoiden käsityksissä. (Äikäs 2004,56)  

 

Kaupunkitutkimuksen yhteydessä imago on olennaisessa osassa tarkasteltaessa niitä 

käsityksiä, joita tietystä kaupungista muodostuu. Erilaiset, kollektiivisetkin mieli-

kuvat rakentavat yhdessä sen kaupungin, jonka ihmiset näkevät ja kokevat. Subjek-

tiiviseksi miellettävien, paikan kokemiseen liittyvien mielikuvien lisäksi tietyt ele-

mentit voivat muodostua niiksi symboleiksi, joiden kautta kaupungin imago ja jul-

kisuuskuva muodostuvat myös kollektiivisessa mielessä. Tekniikan tohtori Pekka 

V.Virtanen määrittelee Kaupungin imago kirjassaan kaupungin imagon kuvaavan ” 

– sitä miten muut kokevat ja mistä tuntevat kaupungin ” (Virtanen P. 1998, 9 ).  

 

Kaupungin imago voi siis olla mikä tahansa kyseiseen kaupunkiin liitettävä mieli-

kuva tai elementti, josta kaupunki tunnetaan. Imago voi syntyä konkreettisesta ra-

kennuksesta, luonnonnähtävyydestä tai abstraktista, ei olemassa olevasta seikasta, 

kuten tarusta. Imagon rinnalle Virtanen nostaa kaupungin vetovoimatekijät ja hou-

kuttelevuuden, jotka käsitteinä eivät imago-käsitteen tavoin sisällä mahdollisuutta 

negatiivisesta sisällöstä. Vetovoimatekijät ovat niitä elementtejä, jotka ainutlaatui-

suudellaan tai mielenkiintoisuudellaan houkuttelevat ihmisiä vierailemaan tai muut-

tamaan kyseiseen kaupunkiin: vetovoimatekijät nostetaan kaupunkimarkkinoinnissa 

esille ja kaupunkia esitellään niiden välityksellä matkailijoille. 

 

Imagon yhteydessä Virtanen käsittelee kaupunkikuvaa, eli kaupungista visuaalisesti 

muotoutuvaa mielikuvaa, joka antaa suuntaviivoja sille, miten kaupunki koetaan ja 

käsitetään. Kaupunkikuvaa ja kaupungin imagoa rakentavat symbolit, jotka nouse-

vat esille tarkasteltaessa niitä mielikuvia, ajatuksia ja tunteita, joita kaupunki meissä 

herättää. Virtanen kertoo eri esimerkein miten kuvamme eri kaupungeista ovat 

muodostuneet. Samankaltaisuuteen pyrkimisen aiheuttamasta paineesta huolimatta 

kunnat voivat rakentaa imagoaan muista erottuvaksi monien eri tekijöiden avulla. 
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Virtanen lukee esimerkiksi kaupungin syntytavan, väkiluvun, sijainnin ja luon-

nonolot sekä kulttuurin, uskonnon ja rakennustavan tekijöiksi, joiden kautta per-

soonallinen kuva kaupungista muodostuu. Imagotekijöiksi Virtanen listaa myös 

identiteettisymbolit ja tunnuskuvat, kuten Pariisin Eiffel-torni ja New Yorkin Va-

paudenpatsas, sekä merkittävät rakennukset ja kaupungissa valmistetut tuotteet, 

joiden ansioista kaupunki on tullut tunnetuksi. (Virtanen 1998, 9.) 

 

Yhteiskuntatieteilijä Erkki Karvosen mukaan kaupunkia koskevat mielikuvat syn-

tyvät siitä kaikesta informaatiosta, jota kokija saa joko omakohtaisiin kokemuksiin 

tai kuulopuheisiin perustuen. Karvosen mukaan kaupunki voi profiloitumalla vai-

kuttaa mielikuviin, joita se kokijoissa herättää. Tämän profiloitumisen Karvonen 

määrittelee kaupungin tavoitekuvaksi.  Kaupunkimarkkinoinnissa mielikuviin pyri-

tään vaikuttamaan, ja kaupungin imagoa muokkaamaan sellaiseksi, joka tuntuu 

houkuttelevammalta esimerkiksi matkailijoiden ja kaupunkiin muuttoa suunnittele-

vien asukkaiden kannalta. Karvosen mukaan kuntien käymä kilpailu työvoimasta, 

asukkaista, yrittäjistä ja investoinnista tekee positiivisen kaupunki-imagon raken-

tamisen mielekkääksi ja tavoitteelliseksi toiminnaksi. (Karvonen 2001, 46.) 

 

Kaupungista piirretty imago vaikuttaa käsityksiimme ja mielikuviimme. Imagoa 

voidaan rakentaa ja tukea myös epäsuorasti kaupunkiin liittyvien välineiden avulla. 

Kaupunkia ei mainosteta ja markkinoida pelkästään suoraan, vaan kaupunki sellai-

senaan nousee väistämättä esille myös yhteyksissä, joihin sitä ei ensisijaisesti pyritä 

kiinnittämään. Näin ajateltuna kaupunki onkin jotain muuta kuin paikka asua; se 

muodostuu käsitteeksi, joka pitää sisällään siihen liitettyjä mielikuvia, muistoja, 

ajatuksia ja odotuksia. Vaikka kaupunki muodostuukin subjektiiviseksi kokemuk-

seksi, tekevät yleisesti imagoa rakentavat elementit kollektiivisemman peruskäsi-

tyksen määrittelyn mahdolliseksi. Voimmekin kysyä, olemmeko me tehneet kau-

pungin, vai onko kaupunki tehnyt meidät; muokannut olemuksellaan sellaisiksi 

kuin me olemme. 

 

Kaupungin tutkiminen näyttäytyy imagoajattelun näkökulmasta usein selkeästi hyö-

tymismerkityksessä. Kaupungin imagoa tarkastelemalla voidaan pyrkiä kehittä-

mään ymmärryksen ohella kaupunkia niin, että sillä on paremmat mahdollisuudet 

herättää myönteisiä, ja menestymisen kannalta eri tavoin hyödyllisiä mielikuvia. 
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Kulttuurimaantieteilijä Topi Antti Äikäs tarkastelee kaupunki-imagon haasteita ja 

mahdollisuuksia alue- ja kaupunkimarkkinoinnin näkökulmasta (Äikäs 2004). Äik-

kään tutkimus lähestyy kaupunki-imagoa maantieteellisesti, mutta keskittyy imagon 

merkitykseen näkökulmasta, jossa kaupungin ominaispiirteet nousevat keskeisiksi 

tekijöiksi kaupungin menestymisen kannalta. Matkailu- ja markkinointinäkökul-

masta tarkasteltuna imago on ollut Äikkään tutkimuksen lisäksi esillä monissa yh-

teyksissä. Etnologisista kaupunkitutkimuksista imagon yhteydessä mainittakoon 

Tiina-Riitta Lapin (Lappi 2007) ”Neuvottelu tilan tulkinnoista”, joka lähestyy Jy-

väskylän kaupunkia julkisten puhuntojen kautta, sekä vuonna 2007 Turun yliopis-

ton kansatieteen oppiaineeseen valmistunut Päivi Leinosen (Leinonen 2007) Pro 

gradu ”Kaupunki-imago kulttuuritapahtumissa – Vertailevat tutkimus Turusta ja 

Krakovasta”, joka tarkastelee kaupunki-imagoja kulttuuritapahtumien ja matkailun 

näkökulmasta 

 

2.2.2. Identiteetti 

 

Identiteetti-käsitteen juuret ovat filosofiassa ja psykologiassa, ihmisen mielen ja 

olemassaolon tutkimisessa. Identiteetillä voidaan tarkoittaa itsensä ja olemassaolon-

sa tiedostamista, minäkuvaa ja käsitystä omasta itsestä. Käsitteellä viitataan samuu-

den ja jatkuvuuden kokemuksiin, se rinnastuu kulttuurisiin arvoihin ja merkityksiin 

ja syntyy sosiaalisessa toiminnassa samalla säädellen sitä. Voidaan puhua myös 

julkisesta identiteetistä, sosiaalisesta identiteetistä, itseidentiteetistä ja persoonalli-

sesta identiteetistä riippuen siitä, mistä näkökulmasta tarkasteltuna identiteettiä kä-

sitellään. (Aro 1999, 177-178.) Identiteetti yhdistyy ajatukseen minäkäsityksestä, 

eli siitä mielikuvasta, joka meillä on itsestämme, ja jonka kautta tarkastelemme 

ympäröivää maailmaa. Se on tunnetta kuulua johonkin, tai yksilöllisyyttä, joka erot-

taa tarkasteltavan kohteen muista (Virtanen 1998, 7). 

 

Kaupungin kuva syntyy mielissämme, mutta monet seikat vaikuttavat siihen millai-

seksi mielikuvat lopulta muodostuvat. Käsitys kaupungista ei synny pelkästään sub-

jektiivisten elämysten ja kokemusten perusteella, vaan muodostamaamme kaupun-

kikuvaan vaikuttavat myös sellaiset kaupungissa kiinteästi havaittavissa olevat teki-

jät, jotka nousevat erityislaatuisuudellaan jollain tavalla esiin niin, että ne liittyvät 

mielikuvaan tietystä kaupungista. Vaikka itse kokemus on subjektiivinen, voi ko-
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konaisuuden huomata monesti rakentuvan sellaisille seikoille, jotka objektiivisesti-

kin tarkasteltuna tekevät kaupungista juuri sen tietyn kaupungin.  

 

Identiteetti-käsitettä voidaan kaupunkitutkimuksen yhteydessä käyttää tekniikan 

tohtori Pekka V. Virtasen tapaan jakamalla käsite määrittelemään kaupungin sisäis-

tä- ja ulkoista identiteettiä. Kaupungin sisäisellä identiteetillä Virtanen tarkoittaa 

tapaa, jolla yksilö itse samaistuu kaupunkiin; miten hän käsittää ja kokee ympäris-

tön, jossa hän elää tai oleskelee. Identiteetti kertoo, mistä ihminen kokee olevansa 

kotoisin, minne hän kuuluu. Sisäinen identiteetti sisältää paikallistunteen ja elinym-

päristöön samastumisen, eli piirtää kuvaa siitä käsityksestä, minkä ihminen itse on 

kaupungistaan muokannut. Ulkoinen identiteetti näyttäytyy samassa merkityksessä 

imago-käsitteen kanssa. Virtasen sanoin ulkoinen identiteetti vastaa sitä yleistä ku-

vaa, joka kaupungista tunnetaan. Ulkoinen identiteetti on kohteesta muodostunut 

yleinen mielikuva ja käsitys siitä, miten ja millaiseksi kohde koetaan. (Virtanen 

1998, 7-9.) 

 

Turun kaupunginhallitus kirjoittaa vuoden 1999 Kaupunkisuunnittelun työkaluja 

kehittävän kaupunkikerrostumat (urban layers)- hankkeen kokousmuistiossa seu-

raavaa: 

 

Kaupungin identiteetti viittaa siihen, minkälaisena kau-

punkia pidetään ja miten kaupungissa tunnistetaan sen 

ominaispiirteitä. Kaupungin identiteetti rakentuu sekä 

kaupungin ulkonäöstä ja rakenteesta että eri paikoista ja 

niihin yhdistettävistä toiminnoista.   

Asukkaiden kaupunki-identiteetti liittyy heidän paikka-

tuntemuksiinsa ja siihen, miten he sitoutuvat tai tunnus-

tavat itsensä kaupunkilaisiksi. Kaupungin perinteet tuke-

vat asukkaiden kaupunki-identiteettiä. Kaupungin identi-

teetillä on merkittävä rooli asukkaiden viihtyvyyteen sekä 

yritysten sijoittumispäätöksiin vaikuttavana osatekijänä. 

(1.11.1999 § 1213.TKA) 
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Turun kaupungin kokousmuistiossa identiteetin määrittely sivuaa muun muassa 

Äikkään ja Virtasen käsityksiä imagosta. Käsitteet ovat paikoin päällekkäisiä ja 

pohjaavat samaan ajatukseen siitä, miten joko sisä- tai ulkopuolelta tarkasteltuna 

tietty kohde mielletään ja ymmärretään jonkinlaiseksi. Identiteetin ja imagon käsit-

teisiin liittyy poikkeuksetta ajatus kokemuksellisuudesta, joka näkyy joko subjek-

tiivisina tai objektiivisempinakin käsityksinä tarkastellusta kohteesta. Asukkaiden 

kaupunki-identiteettiä tarkastellessa voidaan pohtia myös niitä elementtejä, jotka 

kaupungin kokemiseen ja siitä muotoutuviin mielikuviin vaikuttavat: mitkä tekijät 

mainitaan, kun kotikaupungista puhutaan tai siitä kerrotaan vieraille.  

 

2.3. Aurajoki, joki kaupungissa 

 

Varhaisin tunnettu merkki, joka symboloi kaupunkia, on egyptiläinen, rististä ja sitä 

ympäröivästä kehästä muodostuva hieroglyfi. Merkissä risti symboloi kahden tien 

risteämistä, kohtauspaikkaa ja tapaamispaikkaa: avoimuutta ja vuorovaikutusta. 

Ristiä ympäröivä kehä sulkee kaiken sisäänsä ja erottaa kaupungin ympäröivästä 

maailmasta (Lappi 2007, 174). Kaupunki mieltyy sosiaalisten suhteiden kentäksi, 

jossa ihminen kohtaa tuttuutta ja outoutta jokapäiväisessä elämässään. Johonkin 

kuuluminen ei viittaa automaattisesti yhtenäisyyteen tai yhteisöllisyyteen, vaan 

törmäykset eri tasoilla rakentavat moninaiset kaupunkikuvat katsojan näkökulmasta 

riippuen. Egyptiläinen hieroglyfi kohtauspaikkoineen piirtää mielikuvan erilaisten 

yksilöiden törmäyspaikasta: paikasta, joka kaiken erilaisuuden keskellä yhdistää ja 

on vieraudessaan silti tuttu. 

 

Kaupungin määrittelyä leimaa ajatus rajallisuudesta ja siitä, miten kaupunki on pe-

rinteisesti rajattu ympäröivästä maaseudusta. Roomalaisessa ajattelussa kaupungin 

määrittely oli uskonnollinen toimenpide ja kaupungin rajan – yleensä aidan tai 

muurin ylittämistä seurasi sanktio. (Hänninen 2005, 47.) Varsinaisen raja-aidan 

sijaan myös ympäröivä luonto ja maaseutu piirtävät rajat kaupungille. Luonto luo 

fyysisen pysyvyyden ja toimii samalla mentaalisena rajana ja kiintopisteenä. Kau-

pungissa muuttumaton tai hyvin hitaasti muuttuva luonnonelementti luo mielikuvan 

jatkuvuudesta ja toimii samalla keskustan ja ei-keskustan erottumisen ulottuvuute-

na, erottautumisen argumenttina ja arkielämän raamittajana (Junkala 1999, 24-29). 
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Erilaisista tiloista ja paikoista, subjektiivisten kokemusten ja imagotekijöiksi asetet-

tujen elementtien kautta kaupunki muodostuu ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. 

 

Kevin Lynch (Lynch 1966) luo kaupunkikuvaa tarkastellessaan ympäristömieliku-

van (environmental image) käsitteen, jonka kautta hän lähestyy sitä yleistynyttä 

kuvaa, jonka yksilö muodostaa ympäröivästä maailmasta (Lynch 1966, 4). Lynchin 

mukaan jokaisella kaupungilla on yksi tai useampi kollektiivisesti jaettu mielikuva, 

joka määrittelee kaupunkia. Ympäristömielikuvaan vaikuttaviksi fyysisiksi elemen-

teiksi Lynch luettelee polut, reunat, alueet, solmut ja maamerkit. (Lynch 1966, 46-

47.) Näistä joen voi liittää laajasti ajatellen ainakin polkuihin, reunoihin, solmuihin 

ja maamerkkeihin. Lynchin mukaan polut ovat väyliä, joita pitkin kulkija liikkuu ja 

joilla kulkiessaan hän tarkastelee ympäröivää kaupunkia (joki veneestä käsin ja 

talvisaikaan jäällä kulkiessa). Reunat taas ovat lineaarisena rajana toimivia tilallisia 

elementtejä, aitauksia, kuten rannat ja rautatiet (joki rannalla kulkijan silmin). Sol-

mulla Lynch tarkoittaa kaupungin strategista pistettä ja tapahtumapaikkaa (joki 

kaupungin sydämenä), ja maamerkillä ulkoapäin tarkasteltavaa elementtiä (joki  

maisemassa). (Lynch 1966, 46-48.) Lynchin teoriassaan esittämät näkökulmat yh-

distyvät niihin tapoihin, joilla Aurajoki mielletään monipuoliseksi osaksi kaupunkia 

ja kaupunkikuvaa. Imagon kannalta joen moni-ilmeisyys näyttäytyy keskeisenä 

tekijänä muokkaamassa kaupunkilaisten suhdetta jokeen. 

 

1200-luvun lopulla perustettu Turun kaupunki painottaa imagotekijöissään histori-

allisuutta. Erilaiset kaupunkitapahtumat sekä itse kaupungin markkinointi käyttävät 

historiallisuuden mukanaan tuomia elementtejä hyväkseen. Suomen vanhimmaksi 

nimetty kaupunki mainostaa historiallisuudella, joka viittaa konkreettisen historian 

lisäksi tieteen ja tiedon historiaan. 1900-luvun alussa Väinö Kulon sanoittamassa 

Varsinais-Suomen maakuntalaulussa kaupunkia kuvataankin mahtipontisesti sa-

noin: ” – täällä Suomen synnyinmuistot, täällä työn ja tiedon puistot” (www2) Tu-

run kaupungin matkailutoimisto muistuttaa vierailijoita kaupungin historiallisuu-

desta esimerkiksi tekstein oppaiden paidoissa: ” Turku – Urban legend since 1229” 

ja ”Turku – Old town but pretty funky”.  

 

Turun historian kannalta merkittävät onnettomuudet, useat suuret tulipalot herättä-

vät tänäkin päivänä kaupungin imagon kannalta tärkeitä mielleyhtymiä. Turun kult-
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tuuripääkaupunkihakemus Turku palaa käyttää monitulkintaisuudessaan hyväkseen 

kaupungin merkittäviä tapahtumia (www3). Jo pelkästään hakemuksen nimi Turku 

palaa herättää mielikuvia uudelleensyntymisestä ja jonkin vanhan, kenties menete-

tyn arvostuksen ja voiman saavuttamisesta. Tulipalo-teema yhdistyy myös Aurajo-

keen kulttuuripääkaupungin tapahtumissa. Kulttuuripääkaupungin avajaistapahtu-

massa 20.11.2007 Aurajokea ylittävällä teatterisillalla toteutettiin tuliesitys viralli-

sen kulttuuripääkaupunkirauhan julistamisen kunniaksi (TS 21.11.2007).  

 

Joki liekehti myös vuonna 1999 Aurajoki palaa -teemalla Turun juhlavuoden hui-

pennuksessa. Tapahtumaa perustelee projektipäällikkö ja taiteellinen vastaava Tuu-

la Väisänen 19.2.1999 sanoin: ”Aurajoki palaa tarkoittaa myös sitä, että haluamme 

joen palaavan kaupunkilaisten mieliin ja käyttöön. Mitä Turku olisi ilman Aurajo-

kea” (TS 19.2.1999) Kaupungista muodostuneet ja muodostetut mielikuvat toimivat 

herättämään mielenkiintoa ja 

rakentamaan kaupungista jotakin 

sellaista kuvaa, joka persoonalli-

suudessaan ja omintakeisuudes-

saan poikkeaa muista.  

 

Historiallisuutta painottamalla 

Turun identiteettisymboleiksi 

nousevat muun muassa Turun 

linna, Turun tuomiokirkko ja 

Aurajoki, joita käytetään mones-

sa yhteydessä mainostamassa 

sekä kaupunkia ja sen matkailu-

toimintaa että niitä turkulaisia 

tuotteita, jotka halutaan merkki-

tuotteita luomalla liittää kaupun-

kiin. Tuotemerkeiksi muutettujen 

identiteettisymbolien kautta kau-

punki näyttäytyy katsojalle eri-

laisissa yhteyksissä, luoden toi-

Kuva 7 Auransillalta näkyvä maisema näyttää 
historiallisen Turun tutut tunnusmerkit, Aurajoen 
ja kirkon. (Kuva: Jenna Kostet, marraskuu 2007)

Kuva 8 Koroisten risti muistuttaa kaupunkilaisia 
menneisyydestään. (Kuva: Jenna Kostet, lokakuu 
2008) 
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sistaan poikkeavia mielikuvia riippuen siitä mitä lopputulosta haetaan. Turkulaisik-

si mielletyt kohteet liitetään kaupunkiin ja ne muodostuvat paikkojen symboleiksi: 

maamerkeiksi, joista katsoja tunnistaa paikan ja tätä kautta yhdistää siihen liittyviä 

subjektiivisia mielikuvia. 

 

Turkuun liitettävät negatiiviset mielleyhtymät liittyvät usein Turun murteeseen, 

Turun tautiin sekä itse turkulaisuuteen. Turkulaisista ja Turusta kerrottavat vitsit 

keskittyvätkin usein murteeseen ja itse turkulaisuuteen; turkulaiseen mentaliteettiin. 

Noora Kedonperä kirjoittaa pro gradu-työssään ”Kyl me tämä osata” –

turkulaiskaskujen hyödyntäminen matkailussa (Kedonperä 2006) niistä tavoista, 

joilla esimerkiksi eri matkailuyrittäjät ovat pyrkineet käyttämät hyväkseen Turun 

kaupungin imagoa, tässä tapauksessa turkulaisiin liittyviä kaskuja ja vitsejä. Näin 

negatiivistakin leimaa antavat vitsit muuttuvat matkailuvaltiksi, ja muodostavat 

persoonallista käsitystä kaupungista, johon matkailijoita houkutellaan. Turun kau-

pungin matkailutoimiston esitteessä painotetaan yhtä lailla omaperäisyyttä, ja ko-

rostetaan turkulaisuutta ja turkulaista mentaliteettia ainutlaatuisena ja poikkeavana. 

Turku ja turkulaiset näytetään reliikkinä vanhoista, hyvistä ajoista: historiaa ja 

huumoria käytetään hyväksi niissä määrin, kuin se muodostaa realistiselta tuntuvan 

kuvan matkailijoiden mielikuvissa olevasta kaupungista. 

 

Joki voidaan nostaa monia kaupunkeja tarkasteltaessa identiteettiä vahvistavaksi 

tekijäksi, joka on osaltaan vaikuttamassa kaupungin imagoon. Joella on oma merki-

tyksensä kaupungin historian muotoutumisessa, mutta yhtä lailla se vaikuttaa sii-

hen, miten kaupunkia kuvataan ja kuvaillaan. Joki kiinnittää kulkijan huomion, sillä 

se haastaa läsnäolollaan: rajaa kaupunkitilaa, halkoo keskustaa ja pakottaa kulkijan 

valitsemaan kulkureittinsä. Maantieteellisen rajan muodostaessaan joki rajaa ja ra-

kentaa käsityksiä siitä, miten kaupunki koetaan. Turussa Aurajoki halkoo kaupun-

gin kahteen osaan ja muodostaa toisella puolella/tällä puolella – asetelman kaupun-

gin eri paikoista puhuttaessa. Joki toimii maamerkkinä ja suunnannäyttäjänä: suurin 

osa kaupungin tärkeistä nähtävyyksistä löytyy jokivarresta.  

 

Eurooppalaisia kaupunkeja halkovat joet vahvistavat käsitystä niistä merkityksistä, 

joita virkistysalueena, teollisuusalueena ja taiteilijoiden inspiraation lähteinä olevat 

joet ovat muodostaneet. Historiallaan mainostanut Turku mainitaan monissa yhte-
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yksissä myös Suomen eurooppalaisimpana kaupunkina. Ajatus eurooppalaisuudesta 

yhdistyy kiinteästi jokimaisemaan, kun tarkastellaan muita Euroopan kaupunkeja. 

Euroopassa joen halkoma kaupunki on tuttu näky, mutta kotimaisen mittapuun mu-

kaan Turku näyttäytyy ainoana konkreettisena jokikaupunkina, jonka historialliseen 

kaupunkikuvaan maisemaa halkova joki on kuulunut jo keski-ajalta lähtien. Vertai-

lukohtina voidaan tarkastella esimerkiksi Oulua ja Porvoota, joiden kaupunkiku-

vaan joki tätä nykyä kuuluu, mutta joiden keskusta on hyvin pitkään sijoittunut toi-

selle puolelle jokea.  

 

Turkuun 1414 rakennettu ensimmäinen silta yhdisti joen puolet toisiinsa ja länsi-

rannalle levinnyt asutus muokkasi kaupunkimaisemaa. Aikaisemmin itärannalla 

sijainnut keskusta siirtyi vähitellen joen länsirannalle, mutta kumpikin joen puoli 

säilyi elinvoimaisena ja omaleimaisena osana kaupunkiympäristöä. (esim. Gardberg 

1971.) Suomen toiseksi vanhin, ja niin ikään Turun tapaan joesta ruotsinkielisen 

nimensä saanut Porvoo (Bårgå) sai ensimmäisen siltansa vuonna 1421 (www4) 

Tästä huolimatta kaupungin keskusta on sijoittunut selkeästi joen itäpuolelle toisin 

kuin Turussa, jonka keskustan joki halkoo kahtia.  

 

Myöskään Turun ja Porvoon tapaan keskiajalla perustetuissa Naantalissa, Ulvilassa 

ja Raumalla joki ei ole keskeisessä osassa kaupunkikuvaa tarkasteltaessa. Myö-

hemmin perustetuista kaupungeista mainittakoon Oulu, jossa Oulujoki ylitettiin 

aluksi lautoin, kunnes 1869 syntyivät ensimmäiset sillat, joiden kautta oli mahdol-

lista kulkea Pokkitörmältä Linnansaareen ja Raatinsaaren kautta Toivoniemeen. 

Näiden siltojen käyttö oli maksullista ja vasta 1886 valmistunut rautatiesilta mah-

dollisti ilmaisen kulkuyhteyden joen toiselle puolelle ja tätä myötä myös vähäväkis-

ten pääsyn joen yli (www5).  

 

Vuonna 2004 Aurajoki pääsi ainoana suomalaisena jokena yhteiseurooppalaiseen 

kulttuuri- ja kulttuurimaisemien jokihankkeeseen. Italialaisen Ferraran yliopiston 

johtamaan hankkeeseen "Rivers as Cultural Infrastructures" kuuluu Aurajoen lisäk-

si viisi muuta jokea Euroopan eri maista (HS 24.3.2006). Eurooppalaisen mittapuun 

mukaan pieni Aurajoki edustaa suomalaista kaupunkijokea ja kulttuurin keskusta, 

jolla on ollut olennainen merkitys paikallista historiaa ja kulttuuria tarkasteltaessa. 

Vuonna 1992 ympäristöministeriön kansallismaisemaksi valitsema Aurajoki edus-
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taa kansallista identiteettiä kuvastavaa maisemaa, joka mieluusti esitetään Turun 

kaupunkia kuvailtaessa. Klassisimmillaan jokivarsi ja sen ympäristö nähdään kau-

pungin sydämenä, josta kaikki on lähtöisin. Sen mielletään olevan ”virkistävä kei-

das keskellä kaupunkia” (TS 24.1.2008), sekä ”kiehtova historiallinen kohde” (TS 

16.4.1998).  

Jo 1900-luvun alussa Aurajoki koettiin olennaiseksi osaksi kaupunkikuvaa siitä 

huolimatta, että likaojista saastunut joki aiheutti hajuhaittoja ympäristöön (TS 

27.6.1939). Kulttuurillisesti tärkeänä pidettyä jokea ja sen kuntoa on pyritty kohen-

tamaan monin eri keinoin. Nyt ympärivuotisesti rannoilleen väkeä keräävä joki on 

yhä merkityksellinen kaupunkikuvan, kaupunki-identiteetin ja maisemallisten sekä 

markkinointiin liittyvien näkökulmien kannalta: ”Aurajoella on edelleen keskeinen 

asema Turun kaupunkikuvassa. Sen varrella elävät rinnan vanha ja uusi kulttuuri, 

historia sekä taide. Aurajoki ja sen rannat ovat merkittävästi kohentuneet.” (TS 

18.7.2004) 
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3. JOKI AJASSA 
 
 
3.1. Aurajoki maisemassa 

 

Maisema on konkreettinen osa jokapäiväistä elämää ja sitä kokemusmaailmaa, jon-

ka kautta miellämme itsemme osaksi ympäristöämme. Maisema on eri aikoina mää-

ritelty erilaisilla tavoilla, mutta kokonaisuudessaan se on aina enemmän kuin pelk-

kä fyysinen ympäristö (Mikkonen-Hirvonen ja Tiitinen 2003, 3). Mielikuvaan mai-

semasta liittyy myös emotionaalinen puoli, muistot ja mielikuvat jotka osaltaan 

rakentavat sitä subjektiivis-

ta käsitystä, josta kokonai-

suus muodostuu. Jatkuvasti 

muuttuva maisema näyttää 

ympäristön kerroksellisuu-

den ja sen jatkuvuuden, 

jonka myötä yksilö kokee 

yhteenkuuluvuutta tai irral-

lisuutta suhteessa häntä 

ympäröivään maisemaan.  

 

Kun puhutaan maisemasta, 

on tapana erottaa luonnon-

maisema ja kulttuurimaisema toisistaan. Maisemaan liitetyt arvot ja merkitykset 

liittyvät kiinteästi siihen tapaan, jolla maisemaa katsotaan. Kulttuuri määrittää sen, 

mitkä elementit maisemassa havaitaan osaksi omaa identiteettiä. (Raivo 1997, 201-

202.) Maantieteilijä Petri Raivon mukaan maiseman kehykset ovat aina kulttuuriset: 

maisema ei ole neutraali, vaan uusia merkityksiä tuotetaan ja uusinnetaan jatkuvasti 

(Raivo 1997, 209). Maisema siis muuttuu katsojan mukana ja ne merkitykset joita 

siihen yhdistetään liittyvät ensisijaisesti kulttuurillisiin ja henkilökohtaisiin ennak-

ko-oletuksiin ja asenteisiin. 

 

Aurajokilaakso kuuluu 1992 ympäristöministeriön valitseman 27 kansallismaise-

man joukkoon. Maisemallisesti tärkeä alue alkaa Koroisten niemeltä ja jatkuu ylä-

juoksulle viljeltyjä peltoja, metsäsaarekkeita ja –harjanteita sivuten. Olennaisessa 

Kuva 9 Multavieruun rakennettu kävelytie päästää kul-
kijan lähelle jokimaisemaa. (Kuva: Jenna Kostet, loka-
kuu 2008) 
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osassa ovat myös vanhat kylämiljööt. Kansallismaisema ilmentää edustavimpia 

luonnon- ja kulttuuripiirteitä ja sillä on voimakas symboliarvo. (www6.) Turun 

kaupunkia halkova Aurajoki saa alkunsa Oripään harjualueelta, josta se virtaa Pöy-

tyän, Auran, Liedon ja Kaarinan kautta Turkuun laskien lopulta Saaristomereen. 

Suuri osa jokilaaksosta on vanhaa viljelymaisemaa, jota reunustavat kauempana 

rannasta sijaitsevat metsäiset selänteet. (Komulainen 2002.) Aurajoella on mittaa 70 

km ja kohtalaisen pienestä koostaan huolimatta joki ja sen ympäristö ovat suoma-

laisena kansallismaisemana Varsinais-Suomen merkittävimpiä niin historiallisessa 

kuin maisemallisessakin mielessä.  

 

Turun kaupungissa Aurajoen maisemaan on kiinnitetty aina huomiota. Maisemassa 

tapahtuvat muutokset vaikuttavat päivittäiseen elämään ja tapaan, jolla joki koetaan 

osaksi arkipäivän elinympäristöä ja paikallisidentiteettiä. Turussa maisemassa ta-

pahtuviin muutoksiin reagoidaan selkeästi niin negatiivisessa kuin positiivisessakin 

merkityksessä. Tästä hyvänä esimerkkinä on fregatti Suomen Joutsenen siirtyminen 

tutuksi koetulta paikaltaan Martinsillan kupeesta Forum Marinum -merimuseon 

eteen joen alajuoksulle: 

 

- turkulaisten ylpeys Suomen Joutsen on aivan väärässä 

paikassa ja piilossa sekä turisteilta, että varsinkin turku-

laisilta. Kaikissa Turkua esittävissä edustavissa ja myy-

vissä kuvissa on Aurajokimaisema parhaimmillaan, kun 

siinä on ylväs Suomen Joutsen etualalla Martinsillan 

luona. (TS 21.3.2005) 

 

Samaan tapaan julkista huomiota on aiheuttanut niin kutsutun Pennisillan suunnitel-

tu rakentaminen arvokkaaseen kaupunkimaisemaan, jokirannan valaiseminen, sekä 

monet muut toimenpiteet, joiden johdosta tutuksi tunnettu maisema on kokenut 

muutoksia. Paikka ja siihen liittyvät elementit ovat tärkeä osa sitä mielikuvaa, joka 

kaupunkilaisilla on omasta elinympäristöstään. Kaupungin kuvatuin ja esitetyin 

maisema edustaa jotakin sellaista, jonka halutaan rikkeettä peilaavan omaa käsitystä 

kaupungista ja siihen liitetyistä identiteettitekijöistä. 
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Jokivarsi oli ennen maanviljelyskulttuurin alkamista puhdasta lehtometsää, joka on 

nykyisin kuusivaltaistunut rantojen käyttöönoton ja laidunnuksen myötä (Komulai-

nen 2000, 16). Maankohoamisen seurauksena nykyiselleen muokkautuneessa Aura-

jokilaaksossa näkyy menneiden sukupolvien elämän jäljet. Aurajoen kehittämisoh-

jelmassa joki luonnehditaan kuuluvaksi rannikon jokilaakso-

selännevyöhykkeeseen, jonka maisema on muovautunut pitkäkestoisen asumisen ja 

viljelykulttuurin seurauksena. (Aurajoen kehittämisohjelma, 2002, 16.) Kaupunki-

alueella joki saa kuitenkin leimaa-antavan luonteensa ensisijaisesti niistä kulttuuril-

lisista merkityksistä, joita siihen liitetään. 

 

Aurajoki virtaa savimaiden läpi ja on siksi väriltään samea, ei kuitenkaan yksin 

saven vaan myös pelloilta tulevan ravinnekuormituksen vaikutuksesta. Aurajokea 

kuormittavat Oripään, Pöytyän ja Auran puhdistetut jätevedet sekä peltoviljely, 

haja-asutus ja karjatalous. (Aurajoen kehittämisohjelma 2002, 27-29.) 

 

Aurajoen lehdoille tyypillistä on kuusivaltaisuus ja kasvimaantieteellisesti jokilaak-

so kuuluu pääosin eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen (Aurajoen kehittämisohjelma 

2002, 21). Kaupunkialueella Halistenkoskelta alajuoksulle kuljettaessa joen luonne 

muuttuu olennaisesti paikasta ja näkökulmasta riippuen. Joen eri maisema-alueet 

liittyvät yleisilmeensä puolesta niihin käyttötapoihin, joiden kautta jokimaisemaa 

tarkastellaan aktiivisena osana kaupungin keskustaa. Joen eri osa-alueita korostavat 

maisema-elementit, kuten arvokkaat puuistutukset Tuomiokirkkosillan ja Auransil-

lan välillä, joihin liittyvä arvokkuus leimaa koko aluetta. Joen eri osa-alueet ja nii-

den käyttäjäryhmien identiteetit ovat tarkemmassa tarkastelussa luvussa 6. 

 

3.2. Aurajoen nimistö 

 

Aurajoen alueen niukasti tutkittu nimistö paljastaa varhaisia kaupankäyntisuhteita, 

jotka ovat vaikutuksineen muokanneet nimiä ja niiden syntymistä. Unto Salon mu-

kaan Turun ruotsinkielinen nimi Åbo antaa todisteita laaja-alaisesta kaupankäynnis-

tä, jota Aurajoen ympäristössä on harjoitettu: kauppiaita on asunut pitkin joen vart-

ta ja seudun varhaishistoria osoittaa, että kauppaa on käyty jo varhaisella keskiajalla 

ennen nykyisen Turun syntyä. (Salo, 1995,11.)  
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Åbo, vanhoissa muodoissa Aboa muodostuu muinaisruotsin aa ”joki” ja bo(e) 

”asukas”, tai kuten Messenius Salon mukaan esitti, ruotsin bod ”aitta” sanoista. 

Salo ehdottaa Åbo-nimelle vertauskohdaksi Eurajokea, jonka vanha ruotsinkielinen 

nimi Effraboaminne kääntyy sananmukaisesti ”Euran asukkaiden jokisuu”. (Salo 

1979, 18.) Tästä näkökulmasta tarkasteltuna myös Turun ruotsinkielinen nimi vii-

tannee jokivarren asukkaisiin. 

 

Maininta Turusta (Abuwa) löytyy jo vuodelta 1154, jolloin arabialainen oppinut Al-

Idrisi esitti Sisiliassa julkaistussa kartassaan tulkintansa Pohjolan rannikoista ja 

satamista. Kartassa esiintyvien paikannimien tulkinta on kiistanalainen arabialaisen 

alkutekstin vokaalimerkkien puuttumisen vuoksi, eikä dokumenttia pidetä tulkin-

nanvaraisuutensa johdosta erityisen tärkeänä tai luotettavana asiakirjana. (Esim. 

Kostet 1999, 32 ja Gardberg 1971, 140-141). 

 

Itse turku-sana on tulkittu muinaisvenäläiseksi lainaksi, joka merkitsee kauppa-

paikkaa ja toria. Salon mukaan historiallinen tausta sanan lainautumiselle skandi-

naavisiin kieliin löytyy varjagien retkistä Venäjän virtoja pitkin Mustallemerelle ja 

Kaspianmerelle. Myös kaupankäynti novgorodilaisten kanssa on vaikuttanut laina-

sanojen käyttöön. (Salo, 1979, 20.) Turun venäläisperäinen nimi viittaakin kaupal-

listen instituutioiden tulleen omaksutuiksi idän suunnalta. C.J. Gardbergin mukaan 

venäjänkielestä periytyvä torgu-sana on alun perin peräisin Keski-Aasiasta, ja venä-

läisperäisten nimien juurtuminen on mahdollisesti tapahtunut jo rautakauden lopul-

la, jolloin Novgorodin länteen suuntautuneet matkat lisääntyivät (Gardberg 1971, 

139). Sanonnat ”turuilla ja toreilla”, ”maailman turuilla” sekä käsite ”Suomen Tur-

ku” vahvistavat käsityksiä siitä, että Turku on nimenomaan mielletty ja käsitetty 

markkinapaikkana, jonka kaltaisia maailmassa on ollut useampiakin. Kansanrunois-

sa Turkuun ei liity kaupunki-määrettä, sillä ”turku” on alkuperäismerkityksessään 

pitänyt sisällään käsityksen kaupungista. (Salo 1979, 23.) 
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Nimet Turku, Åbo tai 

Aboa eivät määritä tar-

kemmin itse jokea, jota 

on perinteisesti kutsuttu 

vain joeksi. Nimitys 

Aurajoki ilmestyy Tur-

kua kuvaaviin karttoihin 

vasta 1700-luvun puoli-

välissä ja nimen synnyn 

voisi näin ollen ajatella 

sijoittuvan Turun 

romantiikan ajalle. Joen 

nimi mainitaan kuitenkin jo varhaisemmissa lähteissä, mutta Turussa vaikuttaneen 

Henrik Gabriel Porthanin julkaisemaan, Suomen ensimmäiseen Tidningar Utgifne 

af et Sällskap i Åbo – sanomalehteen ilmestyvät aura –nimeen liittyvät viitteet vasta 

1700-luvun lopulla. (Esim. TUSÅ 12.12.1782, TUSÅ 30.7.1775). Keskiaikaisissa 

asiakirjoissa jokea ei ole nimetty, vaan siitä puhuttaessa käytetään vain sanaa ån 

(kts. REA). 

 

Daniel Juslenius mainitsee joen nimeltä jo väitöskirjassaan Aboa vetus et Nova 

(Uusi ja vanha Turku), joka julkaistiin vuonna 1700. Fennofiilinä ja suomalaisuu-

Kuva 10 Yksityiskohta 1728 vuoden kartasta, jossa jokea 
ei ole nimetty (Kartta: Lantmät. lev. 1892 nr. 5 (kartavd. 
m. form. ). RA) 

Kuva 11 Yksityiskohta vuoden 1755 kartasta, jossa jokeen viitataan tekstillä "Aura Jocki 
eller Åbo Ån". (Kartta: ÖIA t kungl Majt 1775. RA.) 
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den kannattajana tunnettu Juslenius kirjoittaa: ”Aura amnis mediam intersecat ur-

bem, et dividens eam in partes orientalem seu maiorem et occidentalem seu mino-

rem ad arcem mari se miscet” (”Aurajoki virtaa kaupungin halki jakaen sen itäiseen 

eli suurempaan ja läntiseen eli pienempään puoliskoon ja laskee linnan luona me-

reen” Suom.Tuomo Pekkanen-Virpi Seppälä-Pekkanen). (Juslenius, 2005, 10). 

Myöhemmin Juslenius toteaa Aurajoen saavan alkunsa ”yli viiden peninkulman 

päässä kaupungista”, Pöytyän Oripäästä, josta sen matka jatkuu merelle saakka 

(Juslenius 2005, 32). Tämän tutkimuksen puitteissa tehdyn tarkastelun perusteella 

Jusleniuksen maininnat Aurajoesta näyttäisivät olevan ensimmäinen kirjallinen 

lähde, jossa joki mainitaan nimeltä. 

 

Turun alkuvaiheisiin palautuvat, vieläkin käytettävät ilmaukset ”täl pual jokke” ja 

”tois pual jokke” vahvistavat Unto Salon mukaan käsityksiä siitä, että jokeen ei ole 

alun perin liitetty aura-etuliitettä (Salo 1995, 14). Jorma Koivulehdon mukaan Eu-

ran vanha pitäjän- ja kunnannimi oli alun perin joennimi, joka yhdistyy germaani-

seen jokea tarkoittavaan sanaan. Tästä sanasta polveutuvat myös nykyruotsin Ådra, 

saksan ader ’suoni’ ja joennimi Oder. Koivulehto esittää Euran alkumerkitykseksi 

siis ’uoma’ ja ’väylä’, ja ehdottaa Aurajoen nimen alkuperäksi samaa sanuetta. Au-

ra ei tosin alkuvokaalinsa vuoksi voi olla kantagermaaninen, vaan vasta kantaskan-

dinaaviselta ajalta (Salo 1995, 15 < Koivulehto 1987). 
 

3.3. Joen historia 

 

3.3.1. Varhainen asutus ja kaupankäynti 

 

Maankohoamisen jälkeen muovautunut Aurajokilaakso tarjosi ihanteellisen asuin-

paikan kivikauden ihmiselle. Vanhimmat tunnetut asuinpaikat olivat Turun seudulla 

silloisilla saarilla, tai rannikon tuntumassa. Vähäjoen ja Aurajoen väliin jäänyt Jä-

kärlän nummen soraharju nimetään Varsinais-Suomen vanhimmaksi asuinpaikaksi, 

ja arkeologiset löydöt osoittavat asuinpaikan kuuluvan ajanjaksolle noin v. 3500-

1800 ekr. kampakeraamisen kulttuurin piiriin, johon Suomen lisäksi listataan Itä-

Preussi, Itä-Baltia ja pohjoinen Venäjä. Näiden elinkeinoihin kuuluivat metsästyk-

sen, kalastuksen ja hylkeenpyynnin lisäksi luonnontuotteiden kerääminen. (Kivi-

koski 1971, 7-14). Rantavyöhyke ja etenkin lounaisrannikko olivat kivi- ja pronssi-
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kauden ajan suotuista asuinympäristöä edullisen ilmaston ja runsaan riistan ansios-

ta. Meri toimi tärkeänä ravinnon lähteenä ja mahdollisti kiinteän asumisen syntymi-

sen (Salo 1995,1). 

 

Merkittävän asutuskeskuksen lisäksi Aurajokilaakson alue on mielletty vuosikym-

menten ajan tärkeäksi, jo esihistorialliselta ajalta juurensa saaneeksi rajavyöhyk-

keeksi; linjaksi Pohja- ja Etelä-Suomen välillä (Pihlman, 2003, 33). Arkeologi 

Sirkku Pihlman näkee Aurajokilaakson raja-alueena, joka jakaa myöhemmin rauta-

kautisen asutusalueen traditioiltaan erilaisiin osiin. Pihlmanin mukaan alue on ollut 

keskus niiden välisen kommunikaation kannalta, mutta mentaalisessa, sosiaalisessa 

ja kulttuurillisessa mielessä se näyttäytyy rajana. (Pihlman 2003, 36-37.) Myös 

keskiajalla Aurajoki ja erityisesti sen alajuoksu näyttäytyi edellä mainittuna rajalin-

jana, joka mainitaan asiakirjoissa vuonna 1386. Tätä ennen joki on toiminut linjana 

kahden pitäjän, Räntämäen ja Nummen välillä (Gardberg 1971, 127).  

 

Pronssikaudella, noin v. 1300-500ekr. Suomen ja Uplannin rannikon väliset yhtey-

det olivat vilkkaat.  Metallin suhteen oltiin täysin tuonninvaraisia, ja sitä tuotiin 

kahdesta suuresta kulttuurikeskuksesta: skandinaavisesta kulttuuripiiristä Tanskasta 

ja Skånesta, sekä Venäjältä. Ella Kivikoski perustaa arkeologisiin hautalöytöihin 

oletuksen, jonka mukaan myös yhteydet Etelä-Skandinaviaan ja Euroopan mante-

reelle olivat välittömät ja kauppamiehet ulottivat matkansa Lounais-Suomen ranni-

kolle saakka. (Kivikoski 1971, 30-31.) Tuodun metallin vastineeksi suomalaiset 

lienevät tarjonneen lähinnä turkiksia, jotka ovat olleet Suomen rikkauksia kaikkina 

esihistoriallisina aikoina. Muiksi mahdollisiksi kauppatavaroiksi Kivikoski listaa 

hylkeenrasvan, lihan ja kalan sekä myöhemmin maanviljelyn tuotteet. (Kivikoski 

1971, 32.) 

 

Asutus keskittyi rautakaudella ja varhaiskeskiajalla jokilaaksoihin, koska vettä pit-

kin päästiin liikkumaan sisämaahan ja merelle. Jokivarsi oli myös edullinen asuin-

paikka, koska se tarjosi mahdollisuuden maanviljelyksen harjoittamiselle, myllyjen 

rakentamiselle sekä kalastukselle. (Gardberg 1971, 123-124.) Rautakautisen asu-

tuksen sijoittumiseen on vaikuttanut kauppasuhteiden ja kulkuyhteyksien lisäksi 

maaperä, joka on mahdollistanut maanviljelyn harjoittamisen. Rautakauden muok-

kaustekniikalla ei ollut mahdollista käsitellä sisämaan raskasta savimaata, vaan asu-
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tus levisi joen yläjuoksulle Liedon ja Auran yläpuolelle vasta keskiajan jälkipuolel-

la. Asutuksen sijoittumiseen lienee vaikuttanut myös vaarasta varoittava merkkituli-

järjestelmä, jonka puolustuksellisena keskipisteenä on Aurajokilaakson alueella 

ollut nykyään Liedon alueella sijaitseva Vanhalinna. (Salo 1995, 22-24.) 

 

Rautakaudella Turun seudun kaupankäynnin edellytyksenä olivat kulkuyhteydet 

sekä ulkomaille että oman maan sisäosiin ja muille asutuille alueille. Meriteitä pit-

kin Aurajoen suulta johtivat väylät Ahvenanmaalle, Keski-Ruotsiin, Viron ja Latvi-

an rannikolle sekä pohjanlahtea pitkin pohjoiseen. Aurajoen ja Vähäjoen väylät 

mahdollistivat pääsyn rautakautisen asutuksen keskeen sekä asumattomaan sisä-

maahan. Kuitenkin myös sisämaahan johtavat maayhteydet, kuten nimeltä keski-

ajalla tunnettu Hämeen Härkätie olivat tärkeitä kulkureittejä kaupankäynnin kannal-

ta. (Salo 1979, 11-12.) Kaupankäynnin keskeisiksi merkityksiksi voidaan katsoa 

sosiaalinen kanssakäyminen: kaupankäynti oli olennainen osa yhteiskunnallista 

rakennetta ja kauppakumppanuus osa eliitin sosiaalista riippuvuusverkostoa (Pihl-

man, 2003, 27).  

 

Rautakaudella ulkomaankaupan käyminen edellytti kauppapaikkoja tai markkina-

paikkoja, jonne ulkomaalaiset kauppiaat saattoivat saapua (Kivikoski 1971, 81). 

Turun seudun arkeologiset löydöt osoittavat alueen yhteyksistä Suomenlahden ete-

läpuolisille alueille ja erityisesti Kärsämäen kalmiston löydöt näyttävät asutuksen 

kaupallisen luonteen, joka selittyy alueen edullisella sijainnilla (Kivikoski 1971, 

47-48). Kautta rautakauden pronssi tuotiin ulkomailta, esimerkiksi Itä-Baltiasta ja 

yleensä valmiina esineinä toisin kuin rauta, jota pystyttiin valmistamaan ainakin 

työkalutarpeiksi (Kivikoski 1971, 49, 74). Uusia tapoja saapui Suomeen Baltian 

lisäksi myös Ruotsista, mistä osoittavat ajanlaskun ensimmäiselle vuosituhannelle 

sijoittuvat esinelöydöt, joissa on havaittavissa vaikutteita eri alueilta (Kivikoski 

1971, 74). 

 

Sirkku Pihlman sijoittaa Aurajokilaakson kuljetusalueiden rajavyöhykkeelle. Rau-

takaudella Aura- ja vähäjokilaakson alueella kaupalliset intressit suuntautuivat ete-

läisen Hämeen, Mälarin alueen ja Gotlannin suuntiin. (Pihlman 2003). Turun seu-

dun kalmistoista tärkeimpiä on Nummen Ristimäki, jonka läntiset tuontiesineet 

osoittavat alueen olleen vaurasta kaupankäynnin keskustaa. (Kivikoski 1971, 81). 
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Myös muut hautakalmistoista tehdyt löydökset osoittavat alueen aseman merkityk-

sellisen kaupankäynnin keskuksena (esim. Kivikoski 1971 ja Salo 1979). 

 

C.J. Gardberg sijoittaa 1100-luvulle viisi esihistorialliselta ajalta alkunsa saanutta 

kauppakeskusta: Halikonlahden rannalle, Aurajoen laaksoon, Nousiaisiin, Mynä-

mäelle ja Kalantiin. Arkeologiset löydöt vahvistavat kauppasuhteita olleen muun 

muassa Gotlantiin ja Veikselin suistoon. (Gardberg 1971, .) Kautta rautakauden 

aina 500jkr. saakka esineellinen kulttuuri oli itäbalttilaista, mutta roomalaisajan 

aikana vaikutteita alkoi tulla myös lännestä, sillä yhteydet Ruotsiin olivat tihenty-

mässä. Keski-Eurooppaan kauppaa käytiin Gotlannin välityksellä ja jotkin esine-

löydöt viittaavat siihen, että yhteyksiä olisi ollut myös Itä-Venäjälle Kama- ja Vjat-

kajoen alueelle. (Kivikoski 1971, 71-80.)  

 

Viikinkiajalla (noin v.800-1050jkr) pronssi, hopea, aseet ja muut tuontitavarat näyt-

täytyvät osoituksena vauraudesta. Kivikosken mukaan viikinkiaika merkitsi vilk-

kaampia ja välittömämpiä yhteyksiä Länsi-Eurooppaan; kaupan organisoituminen, 

ensimmäisten kaupunkien syntyminen Itämeren piiriin, sekä kristinuskon leviämi-

nen toivat uusia vaikutteita. Ruotsin vanhin kaupunki, 800-luvun historiallisissa 

lähteissä mainittu Birka muodostui Suomen kannalta tärkeäksi kauppa- ja kulttuuri-

tekijäksi. Kaupunki toimi idän- ja lännen solmukohtana, ja vaikka Turku ei sijain-

nut itään suuntautuneiden, suuressa määrin kaupallisten viikinkiretkien reitillä, viit-

taa Kivikosken mukaan kalmistoista löytynyt vieras esineistö alueiden väliseen 

kaupankäyntiin. Myös Birkasta löytynyt suomalaisperäinen keramiikka osoittaa, 

että alueiden välillä on ollut yhteyksiä. (Kivikoski 1971, 88, 92.) Arkeologisissa 

kaivauksissa löydettyjä koruja merkittävänpää tuontitavaraa olivat esimerkiksi suo-

la, mausteet, kankaat ja aseet (Kivikoski 1971, 88-89).  

 

1000-luvulla kauppavalta sijoittui Gotlantiin. Raha- ja korulöydöt, joita Turun alu-

eella on tehty kolme – kuvastavat Gotlannin kanssa käytyä kauppaa. Viikinkiajalla 

Suomessa otettiin käyttöön myös vaa’at ja punnukset, jotka toimivat kauppiaan 

tunnusmerkkeinä. Arvo määräytyi painon mukaan, eikä varsinaisella rahalla ollut 

arvoa esihistoriallisella ajalla. (Kivikoski 1971, 90-91.) 
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Turun kaupunki sanotaan perustetun 1229, kun piispanistuin siirrettiin Nousiaisista 

Koroisiin. Aurajoen suun alueet saivat vakituisen asujaimiston 1000-1200 luvuilla 

ja Aurajoen ja Vähäjoen varrelle syntyivät muun muassa Halisten, Hamaron, Nius-

kalan, Metsämäen ja Haihun kylät, sekä Karelan ja Virusmäen alapuolelle, aiemmin 

asumattomalle alueelle Pitkämäki, Kähäri, Kukola, Suikkila, Ruohopää ja Teräs-

rautela. (Gardberg 1971, 130.) Halisten kohdalla joki alkoi muuttua koskeksi 

maankohoamisen seurauksena noin 800-luvulla, mutta pieniä, myöhemmin mität-

tömiä tai tyystin kadonneita vesireittejä, kuten Jaaninojaa, Sikaojaa, Krooppia ja 

Topjokea pitkin oli mahdollista liikkua laajalla alueella (Gardberg 1971, 130 < Oja 

1944). 

 

Viikinkiajan ja hansakaupan alkamisen välisen ajanjakson kaupankäynnistä löytyy 

C.J. Gardbergin mukaan vain laihaa lähdemateriaalia. On kuitenkin osoituksia siitä, 

ettei kaupankäynti tyystin hiipunut, vaan jonkinlaista kauppaa käytiin Itämeren alu-

eella ennen saksalaisten kauppamiesten saapumista 1200-luvulla. (Gardberg, 1971, 

137.) Gardbergin mukaan vuosi 1178 vaikutti Turun alueen kaupankäynnin kehit-

tymiseen ja saksalaisten idänkaupan voimistumiseen, sillä kuurilaisten hyökkäys 

Varsinais-Suomeen, Piispa Rodulfin vangitseminen, novgorodilaisten hyökkäys 

Hämeeseen, sekä svealaisten ja kuurilaisten hyökkäykset Suomenlahden itäranni-

kolla ja Sigtunassa mahdollistivat saksalaisille epäsuoran hyödyn levottomuuksista: 

idän ja lännen välille palautettu rauha ja 1189 vuonna solmittu sopimusluonnos 

lienee vaikuttanut kaupparauhan syntymiseen (Gardberg, 1971, 139). Viitaten venä-

jänkielisiin lainasanoihin Gardberg epäilee Turun seudun (muun muassa Paaskunta 

ja Kupittaa) toimineen novgorodilaisten kauppiaiden kauppa-asemana ja majapaik-

kana ennen 1200-luvun loppua. (Gardberg 1971, 139.) 

 

Kaupungin ja kaupunkikulttuurin kehitykseen vaikutti olennaisella tavalla piis-

panistuimen siirto 1280-luvulla Unikankareen kummulle, nykyisenä keskusta-

alueena tunnetulle vyöhykkeelle. Gardberg vetoaa Niilo Valosen kaivaustuloksiin 

vuodelta 1952, joiden mukaan saksalaiset kauppiaat asuttivat tuomiokirkon ja 

Kroopin välisen alueen ja toivat näin vaikutuksensa Aurajokilaaksoon. 1200-luvun 

lopulla Aurajoen suulle rakennettua leirikastellia, nykyistä Turun linnaa varten ha-

ettiin rakentajia muualta maailmasta. Leirikastellin alkuperä on jäljitetty Visbyn 

kautta Reininlaaksoon ja Westfaleniin sekä Kölnin kaupunginmuurin seutuville, 
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1310-luvulla Turkuun 

saapuneet uudet muodot 

viittaavat Saksan linna-

arkkitehtuuriin ja sen 

vaikutteisiin. (Gardberg 

1971, 201.) Kontakteja 

solmittiin myös  tuo-

miokirkkoa rakennetta-

essa ja aikaisempi riip-

puvuus Ruotsista alkoi 

väistyä Tallinnan 

kontaktien tieltä (Gard-

berg 1971, 210). Myös 

1200-luvulla perustettu 

luostari on vaikuttanut kaupunkikulttuurin kehittymiseen ja sen sijainti joen rannal-

la oli olennainen kulkuyhteyksien kannalta. Organisoidut luostarit muodostivat ver-

koston, joka ansiosta kulttuurikontaktit olivat mahdollisia ja yhteydenpito tärkeisiin 

kulttuurikeskuksiin onnistui. (Gardberg, 1971, 171-178.) 

 

3.3.2. Kaupunkijoki 

 

Turun kaupungin syntyessä ja kasvaessa joki jäi keskeiseksi osaksi kaupunkia ja 

kaupunkikuvaa. C.J. Gardbergin mukaan läntisellä jokirannalla sijainnut Aninkais-

ten kortteli tuli osaksi kaupunkia vasta 1410-luvulla (Gardberg 1971, 214). Joen 

länsipuolesta alettiin käyttää ”nyastadhen”-nimitystä 1410-luvulla (REA 381). 

Vuonna 1414 kuningas Eerik Maununpojan määräyksellä rakennettu silta liitti län-

tisen rannan osaksi kaupunkia ja asutus alkoi vähitellen jakaantua joen kummalle-

kin puolelle (REA 349, FMU 349). Keskiajalla Aninkaisissa oli muutamia tärkeitä 

kirkollisia laitoksia, kuten Pyhän Yrjänän hospitaali, jolle Henrik Tempil testament-

tasi tilansa 1355 (REA 160). Suurtoria vastapäätä aivan jokirannassa sijaitsi Pyhän 

Sigfridun alttarin talo ainakin jo vuonna 1366 (REA 181). 

 

 Silta oli olennaisen tärkeä kulkuväylä joen rannalta toiselle aina 1800-luvulle 

saakka, jolloin joen ylitse rakennettiin toinenkin silta. Vanha, suurtorin kohdalla 

Kuva 12 Kaupankäynti on ollut aina merkittävä osa joen elä-
mää. Silakkaveneitä Aurajoella 18. syyskuuta 1937. (Kuva: 
TMK) 
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ollut puusilta korvattiin vasta 1899 kaksikaarisella rautaristikkosillalla (Jutikkala 

1957, 257-258). Gardberg pohtii mahdollista 1414 vuotta edeltävää siltayhteyttä 

joen rannalta toiselle, mutta tulee siihen johtopäätökseen, että ennen 1410-lukua 

joki on haluttu pitää yläjuoksulle asti avoinna purjealuksille (Gardberg 1971, 269). 

 

1300-luvulla kaupunkiin vaikuttivat selkkaukset, jotka liittyivät ensisijaisesti kau-

pankäyntiin. Vuonna 1323 solmitun Pähkinäsaaren rauhan myötä pyrittiin solmi-

maan rauhallisia kauppayhteyksiä, mutta myös rauhan solmimisen jälkeen kauppa-

politiikan ratkaisut vaikuttivat kaupungin elämään (Gardberg 1971, 229-230). Kun 

novgorodilaiset olivat polttaneet Turun vuonna 1318, alettiin kaupunkia rakentaa 

uudelleen ja asutusta oli jokirannassa sillan yläpuolella noin 180 metriä ja alapuo-

lella vajaa 100 metriä (Gardberg, 1971, 266 ja REA 160). Gardberg asettaa joen 

tärkeimmäksi edellytykseksi sille, että kaupunki kasvoi juuri tietylle paikalle ja 

muodostui merkittäväksi kaupalliseksi ja kulttuurilliseksi keskukseksi (Gardberg 

1971, 268). 

 

Joki on liittynyt kaupunkilaisten elämään monilla eri tavoilla mukaan lukien myös 

teollisuuden, elinkeinon harjoittamisen ja kaupankäynnin, joista lisää luvuissa 3.3.3 

Kuva 13 Vuonna 1898 rakennettiin uutta siltaa joen yli. (Kuva: C.J Shoultz, TMK) 
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ja 3.3.4. Joki on virratessaan kaupungin läpi ollut osa elämän keskusta ja sen liik-

keisiin on kiinnitetty huomiota, koska ne ovat vaikuttaneet jokapäiväiseen elämään. 

Juslenius kirjoittaa Aboa vetus et nova -väitöskirjassaan joen tulvien aiheuttaneen 

vahinkoa esimerkiksi vuonna 1612, jolloin Aura tulvi yli äyräittensä, vei mukanaan 

sillan ja kaatoi muutamia taloja (Juslenius 2005, 72). Onnettomuuksia sattui myös 

myöhemmin, esimerkiksi 15.5.1830 Turun Wiikko-sanomat uutisoi Multavierussa 

sijainneen Richterin talon onnettomasta kohtalosta: 

 

”Mutta huone, joka oli epäilemättä hyvin perustettu, oli 

kuitenkin Aurajoen wanhuudesta wetelällä rannalla ra-

kettu eikä voinut tätä mainiota painoa kantaa. Mainitun 

päivän aamulla aikaisemmin oli pari klasia rikkunut ja 

wähittäin reikiä aukennut muurista että selkiästi nähtiin 

mitä lopuksi piti tulla. Ja sanotulla hetkellä raukeis wih-

doin suurella paukinalla se komia muuri jossa Keisarill. 

Senatikin oli istunut. Se kallistui maan puolelle ja peräti 

maan alle niin erinomasesti, että perustussawi juoksi lä-

hes keskelle jokea pullwerkin alitte joka wiellä seisoo.”  

(Turun Wiikko-Sanomat 15.5.1830) 

 

Jokirantaa pyrittiin paaluttamaan niin, että onnettomuuksilta vältyttäisiin. 1600-

luvulla rantoja paalutettiin puupaaluilla, myöhemmin 1700-luvulla jokirannan vah-

vistamiseen käytettiin kiviä ja paalutus aloitettiin luonnollisesti itäiseltä rannalta 

kaupungin sydämestä (Ranta 1975, 66, Nikula 1971, 112-113). Varastoaittoja tiede-

tään olleen myös Multavierussa, jonka nimi tulee Jusleniuksen (1700) mukaan siitä, 

että jokiaines vyöryy alueella jokeen, eikä ihmisten ole näin ollen mahdollista ra-

kentaa talojaan joen ääreen. 

 

Epävakaiden rantojensa lisäksi joki on aiheuttanut harmia myös hajullaan ja epä-

siisteydellään. Turkulaiset heittivät jokeen jätteensä, kuten tuhkat pyykkipaikoilta ja 

parkkia parkitsimoilta. Pyykinpesua varten osoitettiin omat paikkansa ja jokiveden 

laatua pyrittiin parantamaan kieltämällä veden likaaminen (Nikula 1971, 114). Silta 

toimi kulkuväylän lisäksi toripaikkana, joten jokirannan kalakauppiaat ja sillalla 

olevat puodinpitäjät syyllistyivät helposti joen likaamiseen. Maistraatti kehottikin 
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kaupunkilaisia pitämään joen puhtaana, ja porvaristoa saatettiin veloittaa jotta jää 

saataisiin puhdistettua jätteistä. Vuonna 1633 raati uhkasi kaupunkilaisia useaan 

otteeseen sakoilla, jotta joen jää saataisiin pysymään puhtaana. Kesällä jätteet pai-

nuivat pohjaan ja esteettisen ongelman sijaan tilalla oli hajuhaittoja. (Ranta 1975, 

65.)  

 

1890-luvulla viemäriver-

kostoja suunniteltaessa joen 

likaisuus nousi keskeiseksi 

puheenaiheeksi, ja kaupun-

gin viemäriverkoston ra-

kentamista suunniteltiin. 

1800-luvulla valtuuston 

asettama valiokunta ehdotti, 

että Aurajokeen rakennet-

taisiin 29 erillistä, jokeen 

laskevaa viemäriverkkoa. 

Viemäreitä alettiin lopulta 

Kuva 14 Föri vuonna 1936. (Kuva: TMK) 

Kuva 15 Veneet olivat tuttu näky Aurajoella vielä 1900-luvulla. 
(Kuva: TMK) 
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rakentaa 1890-luvulla, kun niiden todettiin olevan ainoa tapa ratkaista kaupungin 

likavesiongelmat. (Jutikkala 1957, 45-46.)  

 

Turussa levinneet sairausepidemiat ovat vaikuttaneet joen käyttöön muun muassa 

1800-luvun loppupuolella. 1894 pyykinpesua Aurajoessa pidettiin riskialttiina, kos-

ka Kronstandissa oli todettu olevan koleraa, ja taudin pelättiin leviävän jokeen ve-

näläisistä sota-aluksista, jotka pysähtyivät Turun satamaan. (Jutikkala 1957, 21). 

 

Sanomalehdissä ilmoiteltiin jokeen liittyvistä käytännöistä ja säännöistä esimerkiksi 

tammikuussa 1890, jolloin Turun lehdessä kerrotaan Maistraatin määräyksistä joi-

den mukaan muun muassa jäätä sai ottaa ”Aurajoen itäisen siwun Piispanpohjois-

poikkikadun ja Nummen kylän rajan wälillä sekä n. k. linnanniityn alla: mutta niin 

ettei jäätä saa ottaa kauemmaksi kuin kahtatoista syltää joen rannasta”. (Turun 

lehti 7.1.1890). Maistraatin määräyksessä kiinnitettiin huomiota myös väritavaran 

pesemiseen, vuotien puhdistamiseen, joessa uimiseen sekä hevosten uittamiseen. 

 

Talvisaikaan joesta otettiin jäätä moniin erilaisiin tarkoituksiin. Jäätä on sahattu 

Hannu Laaksosen mukaan myös kirkkosillan yläpuolelta muun muassa olut-

panimoiden käyttöön (Laaksonen 2000, 34). Turun Wiikko-sanomissa vuodelta 

1830 jään otosta kirjoitetaan seuraavaa: 

 

”Ja tulee sen jonka tarvittee joelta jäätä ottaa palowii-

nan polttamiseen, kellariinsa taikka muuhun tarpeeseen, 

ilmoittaa sitä poliisimestarille, joka sitte asianlaadun 

jälkeen asettaa hänelle soweliaan paikan jäitä ottamaan, 

jota usein mainitun sakon haastolla ei muutoin saa kos-

kaan tehdä” 

(Turun Wiikko-Sanomat 11.12.1830) 

 

Jäät ovat olleet mielenkiinnon kohteena myös keväisin, ja sanomalehdet uutisoivat-

kin ahkerasti jäiden lähtöön liittyvää informaatiota: 

 

”Miesmuistiin ei ole näin woimakasta ja kovaa jäätul-

waa ollut Aurajoessa. Wanhat ihmiset kuitenkin sanowat 
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muistawansa yhtä kowia ja ankaria ja totta on että wuo-

sina 1838 ja 1857 jäät todella oliwat joutuneet raiwoon, 

mutta epäilemme, tokkopa wetäwät wertoja tulwalle joka 

wiime kuun 27 p. pani koko kaupungin liikkeelle.”  

(Aura 21.3.1887) 

 

Joen yli on kuljettu siltoja pitkin, mutta myös lauttoja on käytetty kulkuvälineenä 

joen puolta vaihdettaessa. 1800-luvulla joen suupuolessa liikennettä välitti kaksi 

lauttaa. Silloisten Esplanadien välillä kulkeva lauttayhteys oli annettu kolmivuotis-

kaudeksi vuokralle ja huutokaupassa korkeimman tarjouksen tehnyt sai kuljetuksen 

hoitaakseen. Matkustajia kuljetettiin vähintään 8 henkeä kantavalla veneellä joen 

yli kesäisin klo 5 ja klo 22 välillä, sekä syksyisin ja talvisin klo 6-21. Kaupunki 

korvasi lautturille talvisaikaan jään rikkomisesta koituvat erityiskustannukset. 

1860-luvulla Kauppaseura kritisoi laiturien ja lauttojen huonoa kuntoa ja sen alkuun 

paneman valituksen seurauksena Maistraatti ehdotti uuden ja mukavamman laiturin 

rakentamista lauttahuoneen luokse. Vuokraajaa velvoitettiin myös hankkimaan pa-

rempi vene matkustajien kuljettamista varten. (Jutikkala 1957, 263-264.) Liikenne 

joen yli vilkastui Crichtonin veistämön laajentuessa Turun konepajaksi ja kaupun-

kilaisten kuljettamista varten rakennettiin 18 hengen rautaveneet. Ilmaiseksi laut-

tayhteys muuttui 1880-luvulla. (Jutikkala 1957, 264-264.) 

 

Kaupungin sydämessä virtaava joki on ollut konkreettinen osa arkipäiväistä elämää. 

Joen rantaan on saavuttu käymään kauppaa ja sitä pitkin on päästy kulkemaan kohti 

merta. Jokirantaan on kokoonnuttu myös viettämään aikaa erilaisissa tarkoituksissa 

(kts. luku 3.3.5). 

 

3.3.3. Teollisuus 

 

Esihistoriallisella ajalla Aurajokilaakso on tarjonnut asuinpaikan ja mahdollistanut 

kauppayhteyksien syntymisen muualle maailmaan. Jokilaakson rannat mahdollisti-

vat maanviljelyn harjoittamisen ja myöhemmin kaupankäynnin kehityttyä maanvil-

jelyn tuotteet ja turkikset toimivat vientitavarana muualle maailmaan. Jo rautakau-

delta alkaneen maanviljelyksen harjoittamisen lisäksi kalastus toimi tärkeänä elin-

keinona Turun alueella. Esimerkiksi 1500-luvulla Oscar Nikulan mukaan suolattu 
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ja kuivattu kala olivat olennaisen tärkeitä sekä rikkaan että köyhän ruoanpidossa 

(Nikula 1981, 410). Kalaa pyydettiin sekä Aurajoessa että sen suulla ja kalaa ostet-

tiin myös saaristolaisilta (Nikula 1981, 411). 1900-luvulla viemäröinnin puute ja 

likavesien kulkeutuminen Aurajokeen vähensi kalakantaa rajusti, mutta kalakannat 

ovat myöhemmin toipuneet ja kalastusta on mahdollista harjoittaa joessa tänäkin 

päivänä. 

 

Turun kaupungin teollisuus kehittyi pitkältä jokirantaan edullisten kulkuyhteyksien 

ansiosta. Satamatoiminta mahdollisti tuotteiden kuljettamisen ja raaka-aineiden 

saannin, eikä matka tuotantolaitoksesta aluksille ollut kohtuuttoman pitkä. Joesta 

oli mahdollista myös nostaa talvisaikaan jäätä paloviinanpolttajien ja oluenpanijoi-

den tarpeisiin. (Esim. Nikula 1971.) 

 

Myllyt ovat olleet jo keskiajalta lähtien tärkeässä osassa joen hyötykäyttöä ajatel-

len. Aurajoen vesimyllyjä on tarkasteltu tarkemmin esimerkiksi Turun yliopiston 

kansatieteen oppiaineen hankkeessa ”Muistojen myllyt – Aurajoen myllyjen arkea 

aikalaisten kertomana” (2003). Tietoja ensimmäisestä myllystä on jo vuodelta 

1352, jolloin Turun piispan ja talonpoikien välisessä sopimuksessa mainitaan Halis-

ten mylly (Komulainen, Virtanen, Salenius 2003, 6. Ja Nikula 1981, 402). Halisten 

myllyä käsitellään laajemmin myös Turun vesilaitoksen juhlakirjassa Veli-Pekka 

Toropaisen artikkelissa ”Turkulaisen veden pitkä matka Halistenkoskelta keskus-

puhdistamolle” (Toropainen 1998). 

 

Esihistorialliselta ajalta asti tärkeänä vaatekankaana tunnettu sarka valmistettiin 

käsityönä, kunnes 1545 Turkuun perustettiin verkakutomo. Suomen teollisuuden 

uranuurtajana pidettyä toimintaa harjoitettiin Turussa aina vuoteen 1614. Verkaa 

työstettiin sekä Turun linnassa että Halisten kosken partaalla sijainneessa vanutus-

myllyssä, jossa se vanutettiin ja siirrettiin sitten linnaan kehrättäväksi ja kudotta-

vaksi. (Nikula 1981, 395-397). Jo keskiajalla Turussa valmistettiin tiiltä erilaisiin 

tarpeisiin. 1500-luvulla tiilen tarve kasvoi ja 1557 Aurajoen itärannalle pystytettiin 

tiiliuuni ja ”tiililato” erityisesti Turun linnan tarpeita silmällä pitäen (Nikula 1981, 

401).  
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Varsinaiseksi teollisuuskaupungiksi Turku muotoutui vasta 1800-luvulla. 1700-

luvulla Ruotsin kruunun tuella kaupungissa oli niin sanottuja manufaktuureja, jotka 

toimivat esivaiheena myöhemmille teollisuuden aloille. Merellinen sijainti oli luon-

nollinen kasvualusta telakkateollisuudelle, joka sai alkunsa 1730-luvulta kauppiai-

den Esaias Wechter ja Henrik Rungeen toimesta. (Laakso 2004, 19.) 

 

1700-1800 Aurajoen 

suulla toimivat esimer-

kiksi laivanrakentajana 

toiminut kaupunginveis-

tämö, joka myöhemmin 

kantoi nimeä Turun 

vanha Telakkayhtiö,  

A.T. Ericsonin ja David 

Covien 1844 perustama 

konepaja Aurajoen itä-

rannalla, alikapteeni 

Carl Korsmanin johdol-

la perustettu Turun ko-

nepaja, joka myöhemmin käytti nimeä Vulcan Ab. Myöhemmin 1936-1938 kaikki 

telakka- ja konepajayhtiöt muodostivat yhdessä Wärtsilä- yhtymä Oy:n (Laakso 

2004, 20-22), jonka nosturit seisovat yhä muistomerkkinä Aurajokirannassa. 

 

Kahvin, teen ja kaakaon yleistyminen 1700-luvulla lisäsi sokerin kulutusta, ja kau-

punkiin perustettiin sokerimanufaktuuri. Vaatimaton toiminta kuitenkin loppui 

vuonna 1824 ja vuonna 1859 Aurajoen itärannalla aloitti toimintansa Auran sokeri-

tehdas, joka kehittyi kaupungin suurimmaksi teollisuuslaitokseksi 1800-luvun ku-

luessa. (Laakso 2004, 52.) Sokeritehdas sijaitsi keskeisellä paikalla Jokikadulla, ja 

veden läheisyys helpotti raaka- ja polttoaineiden kuljettamista (Nikula 1971, 

621).1800-luvulla perustettiin myös Rettigin tupakkatehdas ja Barkerin puuvillaku-

tomo. (Esim. Laakso 2004 ja Viskari 2000.)  

 

Kuva 16 Kupittaan saven käyttöön rakennettu silta Halisissa. Nyt 
sillasta muistuttaa enää betonipilari joen itäisellä rannalla. (Kuva: 
Kalervo Valli, TMK) 
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3.3.4. Satamat 

 

Kun Turun kaupunki alkoi kasvaa nykyiselle paikalleen Unikankareen kummun 

ympärille 1200-luvulla siirtyi myös kaupankäynnin keskus kauemmas Koroisista, 

sisämaasta virtaavan joen alajuoksulle. Mika Kallioisen mukaan saksalaisten kaup-

piaiden koggi-laivojen sanotaan olleen liian suuria päästäkseen Aurajokea ylös, 

jolloin sataman ja kauppapaikan oli siirryttävä alajuoksun suuntaan.  Merenlahti 

ulottui kuitenkin varhaiskeskiajalla lähes Unikankareen kummulle saakka ja Kalli-

oinen epäileekin, että syynä sataman ja kaupungin sijainnille oli pikemminkin asu-

tukselle sopivan alueen löytyminen kuin laivojen kokoon liittyvät ongelmat. 1200-

1300 luvulla satama-alue käsitti lähinnä nykyisen tuomiokirkkosillan ja auransillan 

välisen alueen joen itärannalla. Myös länsirannalla lienee Kallioisen mukaan ollut 

porvarien ranta-aittoja. (Kallioinen 1999, 37-38.) 

 

Maunu Eerikinpojan kaupunkilain myötä vuonna 1350 Turku sai maan ainoana 

varsinaisena kaupunkina oikeuden ulkomaankauppaan ja tätä myötä esimerkiksi 

saksalaisten kestien tiedetään vierailleen kaupungissa (Kuujo 1981, 120). Myö-

hemmän,  vuoden 1525 kaupunkilain myötä Turkuun purjehtivien kauppiaiden ei 

tarvinnut enää pysähtyä alajuoksulla Turun linnan kohdalla ja linnan voudin etuos-

to-oikeutta rajattiin niin, että kolmen päivän sijasta osto-oikeutta kesti vain yhden 

päivän ajan (Kallioinen 1999, 38-39). 

 

Turussa satamamiljöö lienee ollut samanlainen kuin muissa itämeren satamakau-

pungeissa. Joen rantaa reunustaneiden aittojen rivit ja laivapaikat näyttäytyivät 

huomattavimpana maisemana, joka vastaanotti alajuoksulta saapuvan kauppalaivan. 

(Kallioinen 1999, 39.) Tulliluetteloiden perusteella Turun tärkein kauppakumppani 

oli keskiajan lopulla Danzig, jonka lisäksi kauppaa käytiin muun muassa Liivin-

maan hansakaupunkeihin Tallinnaan, Riikaan ja Narvaan. (Kallioinen 1999, 42.) 

Kustaa Vaasan 1553 Suomen kaupungeille osoittamassa kirjeessä Turun kaupungin 

kotimaankauppa-alueeksi määriteltiin Turku ja Kymenkartanon lääni. Asetusta täy-

densi myöhemmin 1590 Juhana III:n määräys siitä, ettei ruotsalaisilla kalakauppi-

ailla ollut lupaa käydä kauppaa kuutta peninkulmaa lähempänä Turkua. (Nikula 

1987, 245.) 
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Kaupan keskuspaikkana toimi tori, ja laivojen oli määrä purjehtia kaupunginsillalle 

asti. Itse silta toimitti torin virkaa viimeistään 1600-luvun lopulla, jolloin siellä tie-

detään toimineen esimerkiksi teurastajan lihapuodin (Pylkkänen 1999, 54). Toreilla 

kauppaa käytiin aitoista, siirrettävistä kojuista tai suoraan saaristolaisten veneistä 

(Nikula 1987, 246). 1200-1300 luvun vaihteesta peräisin olleiden Heikinmarkki-

noiden lisäksi Turun torilla ja jokirannassa käytiin syysmarkkinoita, joiden alkupe-

rän Erkki Kuujo sijoittaa keskiajalle. Vuodesta 1636 alkaen säännöllisesti järjestet-

tyjen vapaamarkkinoiden päiväksi määrättiin Neitsyt Marian syntymäpäivää seu-

raava päivä, 8.syyskuuta. (Kuujo 1981, 134.) Vielä tänäkin päivänä jokirannassa 

vietettävät silakkamarkkinat sijoittuvat samoihin ajankohtiin. 

 

Kaupungin keskustassa olleen alusten lastaus- ja purkualueen lisäksi kaupungilla 

oli myös ulkosatama, joka tosin ei sijainnut silloisen kaupunkialueen sisäpuolella, 

eikä 1723 porvareiden kauppakollegiolle antaman ilmoituksen mukaan pitänyt si-

sällään asianmukaista purku- ja lastauspaikkaa (Pylkkänen 1999, 56). Tämä Turun 

linnan lähellä sijaitseva paikka oli linnan inventaarioluetteloiden mukaan 1630-

luvulla alue, jossa tavarat purettiin soutuveneisiin tai proomuihin ja kuljetettiin 

kaupunkiin. Myös Hirvensalon Pikisaaren ja Jänissaaren aluetta käytettiin 1600-

luvun alussa laivojen purkuun ja lastaukseen. (Pylkkänen 1999, 54-55.) Myös Hir-

vensalon Moikoisissa, Syvälahdella ja Paltusvuoren alueella epäillään myös olleen 

alusten purku- ja lastauspaikkoja (Pylkkänen 1999, 56). 

 

Turun satama on toiminut käytössä myös eri sotien aikaan. Esimerkiksi Suomen 

sotaväen liikekannallepanossa Puolan sotaan 1621 keskeisenä solmukohtana toimi 

Helsingin satama, mutta myös Turun kautta lähetettiin liikkeelle pieni osa Suomen 

joukoista. Linnan edustalla sijainnut sotasatama oli tärkeässä osassa sotaväen lai-

vaussatamana Ruotsin puolustussuunnitelmissa ja –ryhmityksessä 1623-1624. 

Vuonna 1630 kolmikymmenvuotisen sodan laivaaminen tapahtui kokonaisuudes-

saan Turusta. (Pylkkänen 1999, 63-64.)  

 

1730-luvulla alkoi lähinnä kauppaporvareiden vastuulla ollut Turun ulkosataman ja 

laivanrakennuksen kehittäminen. Laivanlastaus- ja purkupaikkoja sijaitsi Aurajoen 

rannalla vaaka- ja pakkahuoneen sekä kalatorin kohdalla ja hospitaalin eli Mikaelin 

kirkon läheisyydessä. Kauppiaiden suola- ja ranta-aittoja tiedetään olleen joen ran-
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nassa Luostarinkadun päässä yli kolmekymmentä. (Ikonen 1999, 78-79.) Laivoja 

Turussa ryhdyttiin rakentamaan vuonna 1737, minkä seurauksena satamaa ja laiva-

reittejä ruopattiin. Samoihin aikoihin turkulaiset alukset aloittivat liikennöinnin 

välimerellä, josta tuontitavaroina tärkeimmäksi mainitaan suola, sekä tupakka ja 

viinit. (Ikonen, 79-80.) 

 

1700-luvulla Turun sataman merkitys perustui muun muassa Aurajoen laajaan vai-

kutusalueeseen: se toimi sijaintinsa ansioista porttina vauraaseen Etelä-Suomeen, ja 

kaupungin porvareille oli kertynyt ammattitaitoa ja varallisuutta kaupankäynnin 

kehittämiseen. Myös edulliset luonnonolosuhteet vaikuttivat sataman merkitykseen 

ja Turku mainitaan vielä 1700-luvun lopulla Suomen johtavaksi kauppasatamaksi. 

(Ikonen 1999, 84-89.) 

 

Pikisaaren ulkosatama toimi 1788-1790 Kustaan sodan aikana lastaus- ja purkupai-

kan lisäksi väliaikaisena sotasatamana, jonka edustalla alukset muun muassa talveh-

tivat odottaessaan seuraavan purjehduskauden alkua. Pikisaaren alue vahvistettiin 

virallisesti kaupunkiin kuuluvaksi satama-alueeksi vasta maanmittari Samuel Grön-

bergin suorittaman Pikisaaren kartoituksen yhteydessä vuonna 1796, jonka jälkeen 

kaupungin laivanvarustajilla ja kauppiailla oli virallinen lupa rakentaa alueelle va-

rastoja ja laitureita. (Ikonen, 1999, 89.) Myöhemmin 1800-luvulla muodostui Piki-

saareen kokonainen kaupungista irrallaan ollut satamaesikaupunki, jossa oli esi-

merkiksi puutavaran ja tervan varastopaikkoja, laitureita, aittoja, makasiineja, torp-

pia ja myös salakapakoita (Ikonen 1999, 99). 

 

Kaupungin jokisataman merkitys lisääntyi purjelaivojen valtakauden päätyttyä 

1830-luvulla, kun Aurajoelta Tukholmaan ja Helsinkiin alkoi säännöllinen höyry-

laiva- ja matkustajaliikenne. Näiden pienten höyrylaivojen oli mahdollista kulkea 

Aurajoessa ja kaupunkiin saapuivat ensimmäiset oikeat turistit. (Ikonen 1999, 102-

103.) 

 

1800-luvun puolivälissä Krimin sota vaikutti Turun kaupungin satamatoimintaan, 

mutta pian sodan päätyttyä liikenneyhteydet ulkomaille saatiin jälleen kuntoon. 

(Ikonen 1999, 107-108.) Pikisaaren ulkosatama osoittautui vuosisadan lopulla ajan 

vaatimuksiin nähden kelvottomaksi ja uutta satamaa alettiin valmistella Kanava-
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penkereelle eli Kanavaniemelle, joka sijaitsi Aurajoen suulla. Aluksi puutavarasa-

tamana ja –varastona toiminut satama laajeni 1800-luvun loppupuolella ja jätti jäl-

keensä Pikisaaren ulkosataman, jossa lastaustyöt loppuivat vuosisadan vaihteessa. 

Kanavaniemen sataman syntymiseen vaikutti myös rautatieliikenteen alkaminen ja 

satamaradan rakentaminen 1870-luvulla (Ikonen 1999, 111-114 ja Laakso 1999, 

191.) Myös matkustajalaivojen liikenne siirrettiin Kanavaniemen satama-alueelle 

1800-luvun loppuvuosina (Ikonen 1999, 119). 

 

1800-luvun lopulla sataman siirtyminen Kanavaniemeen huomioitiin esimerkiksi 

Auran sivuilla. 29. Kesäkuuta 1890 lehdessä kirjoitetaan: 

  

Meriliike osoittaa paikkakunnallamme tätä nykyä suurta 

seisahdusta. Tuonoin oli Aurajoessa kymmenkunta lai-

waa, mutta nyt ei ainoatakaan. Eikä satamassakaan ole 

useampaa kuin yksi ulkomainen höyry ja kolme purjehti-

jaa. (Aura 29.6.1890) 

 

Laivaliikenteen painopisteen siirryttyä Kanavaniemeen, jäivät Aurajoen laiturit 

lähinnä rannikko- ja saaristoliikenteen käyttöön 1900-luvun alkupuolella (Laakso 

1999, 203). Kanavaniemen satama laajeni muun muassa Pahaniemeen ja Pansioon, 

jonne rakennettiin öljysatama 1930-luvulla. Pansion satama toimi öljytuotteiden 

tuonti- ja jakelusatamana, josta polttonesteitä kuljetettiin muualle maahan pienem-

piin varastoihin (Laakso 1999, 200-201). 1970-luvulta lähtien Kanavaniemellä teh-

dyt ratkaisut johtivat siihen, että alue vakiintui lähinnä matkustaja- ja lauttaliiken-

teen käyttöön. Autolauttaliikenne vakiintui 1980-luvun alussa päivittäiseksi laiva-

liikenteeksi Turun ja Ruotsin välillä ja Viking ja Silja saivat omat matkustajatermi-

naalinsa Kanavaniemeen (Laakso 1999,  221-222). 

 

Aurajoen merkitys satamana taantui, kun matkustajalaivaliikenne siirtyi sataman 

laajennuttua joen alajuoksulle Kanavaniemeen (esim. Laakso 1999). 2000-luvulle 

tultaessa myös vapaa-aikaveneilijöiden määrä joessa on vähentynyt, mutta siitä 

huolimatta Turun vierasvenesatama täyttyy kesäisin aluksista, ja saaristoelämyksiä 

myyvät yritykset kuljettavat turisteja Aurajoelta saaristoon eteenkin kesäaikaan. 
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Aurajoki on muuttunut satamapaikasta ensisijaisesti viihteen keskukseksi, joka yhä 

edelleen kuljettaa ihmisiä sisämaahan ja merelle.  

 

3.3.5. Ajanviete 

 

Tänä päivänä viihteen, yöelämän, ulkoiluaktiviteettien ja kaupunkikulttuurin kes-

kuksena koettu Aurajoki on merkittävien kaupallisten käyttötarkoitustensa lisäksi 

toiminut ajanviettopaikkana historiallisella ajalla. Jokirannassa tiedetään olleen 

uimahuoneita, joen jäällä on luisteltu, käyty hevoskilpailuja, ajettu veneillä ja sieltä 

ovat myös alukset lähteneet risteilemään kohti saaristoa. Joki on hyödynnetty varsin 

monipuolisesti sekä elannon että virkistyksen lähteenä. 

 

Turkulaiset ovat viettäneet aikaansa talvisen joen jäällä kautta aikojen ja jo Juhana 

Herttuan aikana 1550-luvulla joen jäällä on pidetty turnajaisia (Kalpa 1969, 22). 

Tiettävästi Suomen ensimmäiset ravit pidettiin Aurajoen jäällä Seurahuoneen edus- 

Kuva 17 -19 Pekan paa-
na  ja luistelijat Aurajo-
en jäällä. Luistelualueen 
reunoille jätettiin kulku-
väylät niille, jotka käyt-
tivät jäätynyttä jokea 
tienä. Joulun jäljiltä 
jääneet kuuset reunusta-
vat luistinrataa. (Kuva: 
TMK) 
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talla 20. Helmikuuta 1817. Vuonna 1824 hevoskilpailut pidettiin satamassa telakan 

luona. 1900-luvun alussa Multavieruun rakennettiin myös käytävin ja lautoin varus-

tettu uittopaikka hevosille. (Laaksonen 2000, 34-35.) 

 

Kisailun lisäksi joen jäällä on myös luisteltu. 1870-luvulla jäälle tehtiin ensimmäi-

set hoidetut luistinradat, joiden reunamille oli kuitenkin jätettävä 12 kyynärän le-

vyiset kulkuväylät, sillä Aurajoki toimi tärkeänä talvitienä kaupungin keskustan 

keskellä. Pekan paanaksi kutsuttu luistelualue sai nimensä Pekka nimisen laivurin 

mukaan, ja luistelua harrastettiin aina 1930-luvulle asti torvisoiton ja äänilevymu-

siikin tahdissa. (Kalpa 1969, 22-23.) Pekan paanan luisteluperinnettä yritettiin elä-

vöittää myöhemmin vuosituhannen vaihteessa muun muassa Höyrylaivaosakeyhtiö 

S/S Ukkopekan omistajan Pentti-Oskari Kankaan toimesta, mutta Turun vähälumi-

set ja leudot talvet ovat tehneet luisteluharrastuksen mahdottomaksi (haastattelu). 

 

Ennen joen likaantumista uimahuoneet olivat yleinen huvitus Aurajokirannan asuk-

kaille. Uimahuoneita sijaitsi ainakin Multavierussa (esim. Aura 8.9.1889 ja Turun 

lehti 23.6.1888) sekä tehtaankadun päässä (Aura 14.3.1890) Uimahuonetta suunni-

teltiin myös alajuoksulle linnan alapuolelle ”Kruutiholmalle”, jossa kylpeminen 

olisi ollut mahdollista suolaisessa vedessä (Aura 3.7.1889). Aura uutisoi tehtaanka-

dun päähän suunnitellusta uimahuoneesta maaliskuun 14. päivä vuonna 1890 seu-

raavaa: 

 

”Kreivi Carl Armfeltin ehdotus että kaupungin waroilla 

rakennettaisiin uimahuone Aurajokeen Tehtaankadun 

kohdalle, hywäksyttiin. Tätä uimahuonetta warten oli 

kaupungininsinööri A. Rajanus tehnyt piirustuksen ja 

kustannusarwion joka arwio päättyi 1,050 markkaan. 

Nämät rahat päätettiin ottaa wähittäismyynti- ja annis-

keluyhtiön woittorahoista” (Aura 14.3. 1890). 

 

 

Kunniallisen väen ajanvietteen lisäksi uimahuoneita käyttivät myös nuoret, joiden 

ilonpitoa paheksutaan 22. Tammikuuta 1887 ilmestyneessä Aurassa: 
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”Tänä lämpimänä aikana on ohikulkewa yleisö ollut joka 

päiwä pakotettu katselemaan sitä rietasta näyttelyä jota 

alastomat poikanulikat toimittawat uidessaan Auran 

polttimon alapuolella olewan uimahuoneen kohdalla. Jos 

pysyisiwät uimahuoneessa ei siinä olisi mitään haittaa, 

mutta kun asettuwat aiwan kun näyttelylle, loukkaa tämä 

jo suurissa määrin siweellisyyttä. Mitä pikemmin tulisi 

asianomaisten korjata tämä epäkohta” (Aura 22.7. 1887) 

 
 

 

Jokirannassa on 

vietetty aikaa myös 

ravintoloissa ja ho-

telleissa.  Esimer-

kiksi 1800-luvulla 

Turun ainoa ensi-

luokan hotelli Seu-

rahuone sijaitsi Au-

ransillan kupeessa 

(Jutikkala 1957, 

346). Kaupungin 

sydämessä Vanhan Suurtorin lähellä sijaitseva Pehr Johan Gylighin piirustusten 

mukaan toteutettu pilaririvistö toimi aluksi kalasataman myyjien myyntipaikkana, 

mutta 1900-luvulla pilarien suojista myytiin myös kahvia ja virvokkeita ohikulki-

joille. Pilarien läheisyyteen, nykyisen Porthanin patsaan paikalle 1848 rakennettu 

Pinellan ravintola toimi pitkään kulttuurin tyyssijana. Vanha ravintola purettiin 

Porthanin patsaan tieltä, ja uusi sijoitettiin Gylighin pilaririvin yläpuolelle nykyisel-

le paikalleen. Suosituksi muodostunutta ravintolaa jouduttiin laajentamaan jo 1870-

luvulla ja nykyisin sen kohtalo on eräs kaupungin polttavimpia puheenaiheita. 

(Ranta 1969, 14-15.) Samppalinnan paviljonki rakennettiin Turun silloisen Höyry-

laivasataman asiakkaita varten vuonna 1865, ja sen toiminta jatkuu edel-

leen.(www7). 

 

Kuva 20 Uimahuone Aurajoessa 1800-luvun puolivälissä. (Ku-
va: TMK) 
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4. JOKI ARJESSA JA JUHLASSA 

 

4.1. Joen vuodenajat 

 

Aurajoen luonne muuttuu konkreettisesti vuodenajasta riippuen. Ulkoilu-, virkistys- 

ja viihdetoiminnan tyyssijana toimiva jokiranta on moni-ilmeikäs osa kaupunkia. 

Jokirantaan sijoittuvat tapahtumat rytmittävät joen vuosikiertoa, mutta vuodenaiko-

jen vaihtelu näkyy myös tavoissa, joilla joki vastaanottaa tarkastelijan. Joen vuo-

denkiertoon liittyvät tapahtumat ovat aina olleet turkulaisten mielenkiinnon kohtee-

na (kts. luku 3.3.2.). Joen jäätyminen, jäiden lähtö ja jokirannan herääminen kevää-

seen näkyvät sanomalehdissä ja arkipäivän keskusteluissa.  

 

Keväällä joki herää, ja en-

simmäisenä aurinkoisena 

päivänä jokirannat täyttyvät 

rohkeista auringonottajista. 

Perinteisesti jäiden lähtö-

ajankohtaa arvaillaan (esim. 

TS 28.3.2003) ja halisten 

ukkojen, eli Halistenkoskesta 

irtoavien isojen jäälauttojen 

odotetaan saapuvan keskusta-

alueelle. Leutojen talvien ja 

halisten padon kohottamisen 

johdosta halisten jääpatsaat 

ovat jääneet harvinaisem-

maksi ilmiöksi Aurajoen ke-

väässä (TS 23.3.2000, TS 

7.2.2002). Viime vuosina 

jokivarren kevään oma-

leimaiseksi piirteeksi on 

muodostunut Teatterisillan 

kukittaminen narsisseilla. 

Kuva 21 Jäät tekevät lähtöä huhtikuussa 2009. (Kuva: 
Jenna Kostet) 

Kuva 22 Narsissein kukitettu silta huhtikuussa 2009. 
(Kuva: Jenna Kostet) 
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Kukintakauden lopulla kukat jaetaan ilmaiseksi kaupunkilaisille tai siivoustalkoi-

siin osallistujille (TS 6.5.2003, TS 2.4.2004, TS 28.3.2006, TS 4.4.2007). Myös 

muut jokirannan viheralueet saavat keväällä osansa viheryksikön puutarhatöistä. 

Yhdeksi kaupungin symboleista muodostuneet ”Turku- Åbo” kukkakirjaimet Ap-

teekkimuseon ja Qwenselin talon edustalla toivottavat vuodesta toiseen kevään ter-

vetulleeksi Turun jokirantaan. 

 

Kesäaikaan joki toimii kaupunkilaisten olohuoneena ja paikkana, jonne kokoonnu-

taan sen sijaan, että aikaa vietettäisiin kahviloissa, baareissa tai kaupoissa. Joki on 

kohtaamispaikka, joka erilaisten tapahtumien ja markkinoiden ansiosta on järjestäy-

tynyt myös torimaiseksi tilaksi. Joen länsipuolen kesäinen erikoisuus ovat mootto-

ripyöräilijät, jotka kokoontuvat viikoittain alajuoksulle Martinsillan jälkeen häiriten 

Linnankadun asukkaita melulla ja tukkien tien kävelijöiltä ja pyöräilijöiltä, mutta 

toisaalta houkutellen moottoripyörien ystäviä ihastelemaan ajoneuvoja ja perintei-

seksi vakiintunutta kohtaamista. Kesäaikaan myös erilaiset jokirantaan sijoittuvat 

tapahtumat sekä ravintolalaivojen palvelut muuttavat rannat kaupungin eläväisim-

mäksi tapahtumapaikaksi. 

 

Syyspuolella joen maisemaan liittyy konkreettisesti ruskan väreissä koreilevat puut, 

sekä jokirannan valaistus, joka pääsee todelliseen arvoonsa iltojen pimetessä. Syys-

kauden perinteiseksi tapahtumaksi muodostuneet silakkamarkkinat ovat olennainen 

ja odotettu osa joen vuodessa. Maiseman muuttumista syksyn edetessä on mahdol-

lista seurata päivittäin jokirannan ulkoilureitistöillä. Kun ravintolalaivat sulkevat 

ovensa ja jokiranta muuttuu liian viileäksi istuskelupaikaksi, siirtyy kaupungin elä-

mä keskustaan, mutta joki säilyttää merkityksensä osana ulkoilutilaa ja kaupungin 

symboliksi muodostunutta maisemaa.  

 

Talvikaudella kaupunki odottaa joen jäätymistä, joka antaa mahdollisuuden tarkas-

tella kaupunkia tyystin erilaisesta näkökulmasta kuin tavallisesti. Leutojen talvien 

johdosta kantavat jäät alkavat olla kaivattu harvinaisuus, mutta vielä muutamien 

vuosien takaa voidaan muistella erilaisia aktiviteettejä, jotka jäätynyt joen kansi 

mahdollistaa. Vuosituhannen vaihteessa Höyrylaivaosakeyhtiö S/S Ukkopekan yl-

läpitämä luistelurata Pekan paana kioskeineen ja napakelkkoineen houkutteli kau-

punkilaisia nostalgisiin talvirientoihin joen jäälle keskelle kaupunkia (haastattelu). 
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Toisinaan Aurajoki on jäätynyt niinkin, että föri on jouduttu korvaamaan puisella 

kävelysillalla (TS 11.2.1999). 

 

4.2. Asuminen jokirannassa 

 

Kaupunkimainen asuminen on perinteisesti mielletty vastakohdaksi maaseudulle ja 

luonnolle. Turussa jokirannan ympäristö luo kuitenkin tilan, jossa kaupunkimaise-

ma väistyy hetkellisesti joen tieltä. Kaupunkiluonto mieltyy arvostetuksi tekijäksi, 

joka vaikuttaa olennaisella tavalla asumismukavuuteen ja viihtyvyyteen. 

 

Turun Huoneistokeskuksen kiinteistövälittäjä Sirpa Lukkarinen toteaa osan asun-

nonhakijoista etsivän kotia nimenomaan jokirannasta. Tyypillisiksi jokiranta-

asujiksi hän luokittelee hyvätuloiset pariskunnat ja ”sinkut”. Lapsiperheitä jokiran-

ta-asujien joukossa ei juurikaan tunnu olevan. Asuntoa saatetaan kuitenkin nimen-

omaan etsiä jokirannasta, vaikka jokinäkymä voi nostaa asunnon hintaa hieman. 

(sähköposti.) 

 

Jokirantaan sijoittuvista asunnoista suuri osa sijaitsee alajuoksulla, jonne uudisra-

kentaminen on muokannut omat asumisympäristönsä. Telakka-alueiden siirryttyä 

asuinrakentamisen käyttöön, alueiden luonne on muuttunut konkreettisesti, mutta 

säilyttänyt samalla silti joitain elementtejä, jotka muistuttavat jokirannan teollisuu-

den historiasta. Lukkarisen mukaan alajuoksun asuntojen arvostus on lisääntynyt 

uudisrakentamisen myötä ja siellä on asuntoja myynnissä suhteellisen harvoin muu-

taman asunto-osakeyhtiön muodostamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Joki on esillä 

myös asuntoilmoituksissa, joissa rannan läheisyyttä ja näkymää korostetaan sekä 

sanoin että kuvin (sähköposti). 

 

Jokinäkymän lisäksi turkulaisten asuinpaikkavalintaan liittyy mielikuva kaupungin 

eri puolista. Lukkarisen mukaan asunnonhakijoiden joukossa on ihmisiä, jotka tun-

nesyistä hakevat asuntoa nimenomaan tietyltä puolelta jokea. Kaupungin eri puoliin 

liittyvä identiteetti vahvistuu tilanteessa, jossa haetaan konkreettista asuinpaikkaa 

suhteessa joen sijaintiin. Lukkarinen listaa joenpuolen valintaan liittyväksi tekijäksi 

esimerkiksi sen, että on aina asunut tietyllä puolella jokea. (sähköposti.) "Tois pual 

jokke" ja "Täl pual jokke" näkyvät kaupunkilaisten tavassa hahmottaa itsensä suh-
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teessa kaupunkiin, jonka joki selvästi jakaa kahteen osa-alueeseen. 

  

Jokirannan asukkaat elävät kaupungin sydämessä ja monien eri tapahtumien kes-

kuspaikassa. Vaikka ravintolat ja jokilaivat saavat toisinaan moitteita lähistön asuk-

kailta, jotka harmistuvat kesäöiden metelöinnistä, eivät jokirannan tapahtumat ja 

ravintolaelämä vaikuta Lukkarisen mukaan näkyvästi asunnonhakijoiden ostopää-

töksiin (sähköposti). Tyypillinen jokiranta-asuja osaa jo asunnonhankintaa suunni-

tellessaan varautua elämään, joka kuuluu olennaisena osana jokirannan arkeen. 

Varsinkin Auransilta-Teatterisilta- Myllysilta-Martinsilta akselilla sekä suurten 

teiden melu että jokirannan huvielämä aiheuttavat väistämättä ääntä, jonka voi 

mieltää joko haittatekijänä tai vaihtoehtoisesti kiinteästi kaupunkielämään kuuluva-

na osana. 

 

Jokirannan alueelle on suunniteltu asuntorakentamista, joka herättää huomiota jul-

kisissa keskusteluissa. Esimerkiksi alajuoksun idänpuoleinen ranta, Korppoolais-

mäen alue on suunniteltu rakennettavaksi täyteen asuintaloja. Myös niin sanotun 

Etelärannan, eli Kanavaniemen suulla sijaitsevan alueen rakentaminen on tuonut 

jokirannan alueelle lisää asuntoja, mutta samalla vaikuttanut alueen yleisilmeeseen. 

Sekä Korppoolaismäen että etelärannan rakennukset istutetaan maisemaan, jota 

ennestään leimaavat teollisuuden historia telakka-alueen nostureineen sekä histori-

allinen ja kulttuuri-identiteettiä symboloiva maamerkki, Turun linna. Näkyvällä 

paikalla jokirannan tuntumassa asuntojen rakentaminen on jatkuvan huomion koh-

teena, sillä kaupungin julkisivuksi katsottu maisema näyttäytyy herkkänä ja haa-

voittuvaisena alueena paikallisen identiteetin kannalta. 

  

4.3. Joki olohuoneena 

 

4.3.1. Virkistysalueet, puistot ja ulkoiluaktiviteetit 

 

Puistoilla ja viheralueilla on ollut erilaisia merkityksiä kaupunkikehityksen eri ai-

kakausina. Puistot ovat toimineet aluksi koristekäytössä, mutta erityisesti ensim-

mäisen maailmansodan jälkeen pyrittiin rakentamaan puistoja, joissa kaupunkilai-

sen olisi mahdollista päästä kosketuksiin luonnon kanssa. Puistot ovat toimineet 



 60 

myös monumenttien sijoituspaikkoina, sekä kaupunkia kaunistavina osina, jotka on 

huomioitu kaupunkisuunnittelussa. (Andersson 2002, 190-192.)  

 

Aurajokiranta on monipuolinen ulkoilupaikka sekä kaupunkialueella että ydinkes-

kustan ulkopuolella, jossa ulkoilureitit mahdollistavat entistä monipuolisemman 

käyskentelyn varsinaissuomalaisessa kulttuurimaisemassa. Maiseman luomien tun-

teiden ja mielleyhtymien lisäksi osallisuuden kokeminen vahvistaa niitä merkityk-

siä, joita joella kaupunkilaisille on; joki ei esittäydy pelkästään kuvissa, vaan se on 

kosketeltava osa kaupunkia ja kaupunkiluontoa. Virkistysalueena joki ja sen ympä-

ristö on monipuolista aluetta, joka antaa mahdollisuuden erilaisiin kokemuksiin. 

Turussa joki on saamasta arvostuksestaan huolimatta säilyttänyt asemansa kollek-

tiivisesti jaettuna ja monin eri tavoin hyödynnettynä elementtinä, josta ei ole pyrit-

tykään muokkaamaan koskematonta maisemaelementtiä.  

 

Halistenkoskelta satamaa kohti liikuttaessa ulkoilijan on mahdollista valita kulku-

reittinsä jokirantaan kunnostettujen ulkoilureittien tai kävelyteiden joukosta. Tätä 

nykyä yläjuoksun kunnostetut kävelytiet sekä itärannalla ylioppilaskylän tuntumas-

sa että länsirannalla Raunistulan ja Koroisten välillä luovat katkeamattoman väylän, 

jota seuraamalla kulkija tavoittaa kaupunkijoen olemuksen mahdollisimman moni-

puolisella tavalla. Ulkoilureittien lisäksi jokirannan tuntumassa olevat puistot ja 

erilaiset jokeen kiinteästi liittyvät aktiviteetit tekevät joesta osan kaupunkilaisen 

jokapäiväistä elämää: joki ei ole pelkästään symbolinen osa kaupunkia, vaan se on 

aktiivinen harrastamisen ja elämisen keskuspaikka. 

 

Vuonna 2006 EU:n Liikkujaviikolle toteutettu ”Ulkoilijan Aurajoki” -kartta esitte-

lee erilaisia mahdollisuuksia, joita jokirannassa liikkuvalle on tarjolla. Kolme kar-

tassa esiteltyä reittiä ”Kauppaa, teollisuutta ja hallintoa 6,6km”, ”Hengen ja sielun 

ravintoa 7,2km” sekä ”Elämää joesta 5km” näyttävät kukin kulkijalle osan monisä-

vyisestä jokimaisemasta. Myös suuri osa kaupungin merkittävistä museoista ja kult-

tuurikohteista sijoittuu jokirantaan ja näin merkityn ja opastetun kävelyreitin varrel-

le. Tuomiokirkkosillalta Koroisten kautta Halisiin kulkeva kävelyreitti on saanut 

positiivisen vastaanoton kaupunkilaisten keskuudessa ja siitä on tullut olennainen 

osa kaupungin ulkoilureitistöjen joukossa. Vanhassa kulttuurimaisemassa kulkeva 

reitti houkuttelee lenkkeilijöitä, koiranulkoiluttajia, sauvakävelijöitä, pyöräilijöitä ja 
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jopa ratsastajia, jotka Vähäjoen 

ylittävän kävelysillan ansiosta pää-

sevät jatkamaan matkaansa aina 

Halistenkoskelle asti. Halisista taas 

on mahdollista palata keskustaan 

joen itärantaa seuraavaa kävelytietä 

pitkin.  

 

Jokirannassa olevat puistot ovat 

rannan vihervyöhykkeiden ohella 

tärkeä osa kaupunkilaisten vapaa-

ajanviettopaikkoja. Osana arkkiteh-

tuuripoliittista ohjelmaa ja vuoden 

2011 kulttuuripääkaupunkihanketta 

valmistellaan kansallisen kaupun-

kipuiston perustamista Turkuun. 

Kansallisella kaupunkipuistolla tarkoitetaan aluetta, jolla ”halutaan säilyttää kau-

punkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaisema, histori-

alliset ominaispiirteet tai kaupunkikuvalliset, sosiaaliset, virkistykselliset tai muut 

erityiset arvot.” Maailman ensimmäinen kansallinen kaupunkipuisto perustettiin 

vuonna 1995 Tukholmaan. (www8). Puistoalueiden perustaminen ja arvottaminen 

juontaa juurensa siitä, että kaupunkialueella pirstoutuneet ja uusiorakentamisen seu-

rauksena kadonneet puistoalueet pyritään huomioimaan olennaisena osana kaupun-

kikuvaa.  

 

Kansallinen kaupunkipuisto voidaan nähdä myös symbolina, joka kertoo kaupun-

gista ja sen tavasta arvostaa rakenteiden alla helpommin haavoittuvia ympäristöjä 

(Kunnaskari 2006, 159). Turussa kansallisen kaupunkipuiston ytimeksi on suunni-

teltu nimenomaan Aurajokea, ja sen ympärillä avautuvaa ainutlaatuista kulttuuri-

maisemaa. Aurajoki näyttäytyy esityksessä ”pääakselina”, joka kokoaa yhteen kan-

salliseksi kaupunkipuistoksi suunnitellut viheralueet (www9). Kansallisen kaupun-

kipuistoprojektin suunnitelmassa maisema-arkkitehti Ritva Nummiora luonnehtii 

Aurajoen olevan ”Turun valtimo” sekä ”keskusta-alueen ehdoton sydän”. (Num-

miora 1994, 35). Joki onkin keskeisessä roolissa rakennettaessa kaupungista puisto-

Kuva 23 Ratsukko kokeilemassa vähäjoen yli 
rakennettua kävelysiltaa. (Kuva: Jenna Kostet, 
lokakuu 2008) 
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kaupunkia, joka pystyy vastaamaan kaupunkilaisten tarpeisiin säilyttäen silti alueel-

le tyypillisen historiallisen omalaatuisuutensa. 

 

Jokirannan puuvyöhykkeiden lisäksi joen välittömässä läheisyydessä on 6 puistoa. 

Turun linnan lähellä oleva Linnanpuisto, läntisellä rannalla sijainneen Barkerinteh-

taan tontille 1973 rakennettu Barkerinpuisto, Runebergin puisto, 1800-luvun lopulla 

aluksi Heinäpuiston nimellä rakennettu Lönnrothin puisto, Vanhan suurtorin tuntu-

massa oleva Porthanin puisto sekä Tuomiokirkkopuisto luovat vihreät vyöhykkeet 

joen läheisyyteen.(www10.) Kaupungissa toteuttamatta jääneitä puistosuunnitelmia 

löytyy historian saatossa useita, ja useissa niistä joki on keskeisessä roolissa osana 

vihreää kaupunkikuvaa (Esim. Andersson 2002).  

 

Puistot ovat luonteva osa vihreää 

vyöhykettä, joka joen ympärille 

syntyy. Porthanin puisto, Tuomio-

kirkkopuisto ja Linnanpuisto kuu-

luvat Tuomiokirkon välittömässä 

läheisyydessä olevan Brahenpuis-

ton lisäksi kaupungin edustusvihe-

ralueisiin, joiden hoitoluokituksessa 

alue määritellään jatkuvasti edus-

tuskelpoisena pidettäväksi puistoti-

laksi (Viheralueiden hoito-

luokitus 31.12.2006. Viher-

laitos).  

 

Erilaisia ulkoiluaktiviteette-

ja joki tarjoaa monipuoli-

sesti. 80-luvun jälkeen ve-

den laadun paranemisen, 

sekä kalalajien istutuksen 

ansiosta joki tarjoaa oivalli- 

 
Kuva 25 Kalastajat Halisten koskella lokakuussa 2008. 
(Kuva: Jenna Kostet) 

Kuva 24 Vuoden 1948 valokuvassa jokiranta 
näyttäytyy vihreänä vyöhykkeenä keskellä kau-
punkia (Kuva: C.J. Gardberg, TMK) 
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sen kalastuspaikan kalastajille. Joessa tavataan 38 kalalajia (www11) ja 1996 käyt-

töön otettu Halistenkosken kalaporras mahdollistaa kalojen nousun Aurajokea ylös 

(Kääriä 2000, 84). Aurajoki on toiminut kalajokena jo keskiajalla: esimerkiksi Tu-

run linnan tileissä mainitaan vuonna 1552 joessa sijainneesta kruunun kalastamosta 

(Kääriä 2000, 84). Nykyään Aurajoessa kalastus on mahdollista ympäri vuoden ja 

alueelta pyydettävät lohet lisäävät joen vetovoimaisuutta kalastajien keskuudessa 

(Kääriä 2000, 87). 

 

Kalastuksen lisäksi melonta on tärkeäs-

sä osassa Aurajoen aktiviteettimahdol-

lisuuksia tarkasteltaessa. Aurajoen me-

lontakeskus vuokraa kanootteja ja ka-

jakkeja sekä järjestää säännöllisesti 

erilaisia tapahtumia, joihin melonnasta 

kiinnostuvilla on mahdollisuus osallis-

tua. Esimerkkinä 2008 vuoden tapah-

tumista mainittakoon vuoden päätapah-

tuma Aurajokimelonta, joka starttasi 

14.6.2008 Auran Kuuskoskelta ja jatkui 

Nautelankoskella juhlitun illanvieton ja 

yöpymisen jälkeen seuraavana aamuna 

kohti päätepistettään, Turun Halisten-

koskea. (www12). Melojat eivät ole 

harvinainen näky kaupunkialueellakaan, jossa jokea pitkin lipuessa on mahdolli-

suus tarkastella kaupunkielämää uudenlaisesta näkökulmasta. Aurajoen melonta-

keskuksesta on saatavilla myös opaskartta, joka neuvoo melojaa joella: kosket ja 

ylityspaikat löytyvät reitiltä, joka kiemurtelee varsinaissuomalaisen maiseman hal-

ki. 

 

Melojien lisäksi Aurajoen jokakesäisiä vieraita ovat alajuoksun vierasvenesatamas-

sa majoittuvat veneet. Vierailijoilla on käytettävissään suihkut, wc-tilat sekä pesula 

ja jokiranta toimii kohtaamispaikkana niille, jotka saapuvat saaristosta levähtämään 

kaupungin sydämeen.  

 

Kuva 26 Huviveneilyä Aurajoella vuonna 
1964. (Kuva: TMK) 
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4.3.2. Valaistus ja kunnossapito 

 

Keskeisenä osana turkulaista kaupunkikuvaa jokirannan kunnossapitoon ja valais-

tukseen on kiinnitetty huomiota lähivuosina. Jokiranta on kautta historian ollut kes-

keisessä osassa kaupunkilaisten elämää ja esimerkiksi rannan paalutuskysymys on 

askarruttanut kaupungin asukkaita niin kauan, kuin jokirantaa on pyritty hyödyntä-

mään erilaisiin tarkoituksiin, kuten satamatoimintaan, ajanviettoon, kaupankäyntiin 

ja rakentamiseen (tarkemmin luvussa 3). Tänä päivänä jokirannan paalutustöihin ja 

kunnostukseen liittyy kiinteänä osana arkeologiset kaivaukset, joiden avulla on ol-

lut mahdollista selvittää uusia seikkoja kaupungin historiasta.  

 

Jokirannan paalutustyöt ovat säännöllisesti vallanneet tilaa jokirannassa, mutta sa-

malla parantaneet jokirannan kuntoa. Jokirannan kaivauksista tehdyt selvitykset 

ovat osanaan kertomassa kaupunkilaisille heidän historiastaan ja menneisyydestään. 

Jokirannan tuntumassa sijaitsevien arkeologisten kaivausten hedelmää kantaa muun 

muassa Aboa vetus & Ars nova –museo, jonka keskeisimpään näyttelyaineistoon 

kuuluvat kaivauksissa löydetyt, keskiajalta peräisin olevat rakennusten jäänteet. 

 

Vuonna 1997 Turussa sai alkunsa 

ajatus kaupungin visuaalisen ilmeen 

parantamisesta valaistuksen avulla. 

Aurajoen valaistuksen kokonais-

suunnitelmaa on toteutettu vähitellen 

ja yksittäisten kokeilujen perusteella 

saatu positiivinen palaute on nosta-

nut valaistuksen merkityksen konk-

reettisesti esille. Suunnitelmassa 

jokirannan valaistuksessa tuodaan 

esille joen eri osa-alueiden ominaispiirteitä ja pyritään samalla säilyttämään joen 

kulttuurimaiseman kokonaisuus ja omaleimaisuus. (Esselloo 1/2007.) 

 

Valaistuskysymys on herättänyt myös negatiivista huomiota silloin, kun Turun 

kaupunki on säästösyistä johtuen pyrkinyt vähentämään jokirannan valaistusta. 

Vuonna 2006 Turku suunnitteli ulkovalaistuksen niukentamista ja tällöin myös Au-

Kuva 27 Jokirannan paalutustyöt. (Kuva: Jenna 
Kostet, huhtikuu 2009) 
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rajokirannasta oli tarkoitus sammuttaa valot puoliltaöin aina aamukuuteen saakka. 

Ympäristö- ja kaavoitusvirasto vastusti kuitenkin kaupunkilaisten ohella valojen 

sammuttamista, sillä Aurajoen valaistus katsottiin turvallisuuden ja imagon kannal-

ta tärkeäksi tekijäksi. (TS 16.12.2006.) 

 

Vuonna 1999 Aurajoen valaistus palkittiin kunniamaininnalla kilpailussa, jossa 

valittiin vuoden valaistuskohde. Kilpailun tuomaristo määritteli Aurajoen valaistuk-

sen olevan merkittävä kulttuuriteko, joka tuo esille konstailematta ja hienovaraisesti 

Aurajoen vanhan miljöön. Myös jokirannan vanhat puut ja tuomiokirkko huomioi-

tiin tuomariston mukaan hyvin valaistuksessa. (TS 15.10 1999.) 

 

4.3.3. Ravintolat ja jokilaivat 

 

Ravintolat ja jokilaivat ovat muodostuneet olennaiseksi ja samalla kiistellyksi osak-

si turkulaista ilta- ja yöelämää. Erityisesti kesäaikaan Aurajoen rannat ja jokilaivat 

täyttyvät kaupunkilaisista. Joki on muodostunut erääksi kaupungin yöelämän kiin-

nekohdista vilkkaan ravintolaelämänsä ansiosta. Tällä hetkellä Aurajoessa on Turku 

Touringin mukaan 11 ravintolalaivaa, joista Svarte Rudolf, Cindyn salonki ja Maj-

land ovat avoinna vuoden ympäri (www13). Ensimmäinen ravintolalaiva Le Pirate 

ui jokirantaan vuonna 1981 (haastattelu.) 

 

Ravintolalaivat ja rantaravintolat ovat eräs turkulaisen yöelämän symboleista. Au-

ransillalta joen alajuoksua kohti jatkuva vyöhyke muuttuu kesäiltaisin kulttuurimil-

jööstä huvittelupaikaksi. Vaakahuoneen paviljongin kesän 2008 ravintolavastaava 

Hannes Merisaari toteaa joen olevan keskeisessä osassa ajatellen yrityksen toimin-

taa ja kesäistä jokirantaelämää ylipäätään. Höyrylaivojen rahtiterminaalina toimi-

nut, museoviraston suojelema Vaakahuone kuuluu Höyrylaivaosakeyhtiö S/S Uk-

kopekalle, joka Vaakahuoneen ravintolatoiminnan lisäksi ylläpitää Höyrylaiva S/S 

Ukkopekkaa, Matkustajatroolari M/S Airistoa, pikavene M/S Nooraa sekä M/S 

Lauraa. Jokirannan suosittu sesonkiravintola avautuu toukokuussa ja alukset ristei-

levät Turun saaristossa koko kesäkauden tarjoten asiakkailleen erilaisia ravintola- ja 

virkistyspalveluita. (haastattelu).  
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Merisaaren mukaan Aurajoki on merkittävässä osassa yrityksen toimintaa ajatellen. 

Keskeinen osa-alue yrityksen toiminta-ajatuksessa perustuu nostalgiaan, joka välit-

tyy asiakkaille vanhan vaakahuonerakennuksen, aidon höyrylaivan sekä merihenki-

syyden välityksellä. Myös asiakaspalautteessa joen merkitys korostuu: jokiranta 

koetaan paikaksi, jossa on miellyttävää istua ja katsella ympäröivää maisemaa. 

Vaakahuone pyrkiikin pitämään joelle avautuvat ikkunat esteettöminä niin, että 

asiakkailla on mahdollisuus nauttia joenrantamiljööstä. (haastattelu). 

 

Jokirannan kesäinen elämä koetaan kuitenkin myös häiriöksi. Merisaaren mukaan 

jokirannan asukkaat valittavat toisinaan musiikista ja illanviettäjien äänistä, jotka 

saattavat kantaa tyyntä joen pintaa pitkin kauas häiriten lähistöllä asuvien rauhaa 

(haastattelu). Jokirannan elämää kommentoidaan myös säännöllisesti sanomalehti-

en yleisönosastoilla:  

 

”Pitääkö ranta-asukkaiden "pakkokuunnella" jokilaivo-

jen musikanttien laulua ja rummunpäristelyä jokainen 

kaunis kesäilta yömyöhään?” (TS 27.1.1999) 

 

Kuva 28 Matkustajatroolari M/S Airisto saapuu paikal-
leen Martinsillan kupeeseen. (Kuva: Jenna Kostet, heinä-
kuu 2008) 
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Myös jokilaivojen visuaalinen ilme aiheuttaa aika-ajoin kritiikkiä, sillä jokilaivat 

koetaan myös jokimiljöön rumentajiksi epäasiallisine mainosjulisteineen (TS 

2.7.2006). Toisaalta laivat aiheuttavat myös ihastusta, sillä ne ovat jotakin sellaista, 

johon ei olla muissa kaupungeissa totuttu: Turun jokilaivat ovat erikoisuus, jota 

voidaan tulla katsomaan kauempaakin. 

 

Ravintolalaivojen loppukesään liittyy olennaisena osana Akateeminen Aurajoki-

laivuritutkinto, joka kerää paikalliset opiskelijat viettämään railakasta iltaa jokiran-

nan ravintoloihin ja ravintolalaivoihin haastetehtävän merkeissä. 1995 perustettu 

Akateeminen Aurajokilaivuriyhdistys ry järjestää vuosittain tapahtuman, joka näyt-

täytyy Merisaaren mukaan eräänä loppukesän vilkkaimmista illanvietoista. (haastat-

telu . 

 

4.3. Tapahtumat 

 

Jokiranta on monien vuosittaisten tapahtumien keskipisteessä ja se tarjoaa elävän 

ympäristön kaupunkikulttuurin harjoittamiselle. Päivi Leinonen tarkastelee 2007 

Turun yliopiston kansatieteen oppiaineeseen valmistuneessa Pro-gradu -työssään 

turkulaisia kulttuuritapahtumia, joita hän vertailee Krakovan vastaavanlaisiin, kau-

punki-imagoa korostaviin tapahtumiin. Leinosen mukaan turkulaisissa kaupunkita-

pahtumissa heijastuu erityisesti historiallisuus ja paikallisuus. Leinonen listaa myös 

vesielementin, Aurajoen, merkittäväksi osaksi kaupunki-imagoa (Leinonen 2007, 

75). Suuri osa kaupungin tapahtumista hyödyntääkin tavalla tai toisella jokea, joka 

toimii vielä tänäkin päivänä monipuolisena osana kaupungin historiallista keskus-

taa. 

 

Joessa ja joen rantamilla tapahtuu vuoden ympäri. Perinteeksi muodostuneet loka-

kuun silakka- ja huhtikuun saaristolaismarkkinat valtaavat jokirannan ja saariston 

kalastajat sekä erilaisten käsityöläis- ja luontaiselinkeinojen harjoittajat kauppaavat 

tuotteitaan rannassa joko myyntikojuista tai suoraan veneistään käsin. Kalamarkki-

noiden aikaan jokiranta täyttyy ihmisistä ja tapahtumaan saatetaan tulla myös kau-

empaa. Jokirannan kalamarkkinoissa heijastuu jokirannan perinteinen käyttötapa: 

kauppapaikkana ja satamana toiminut jokiranta palautuu uudelleen varhaiseen käyt-

tötarkoitukseensa ja siihen merkitykseen, jonka kautta se aikoinaan muodostui 
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maan merkittävimmän kaupungin keskuspaikaksi ja mahdollisti kaupankäynnin 

muualle maailmaan. Tänä päivänä saaristolais- ja silakkamarkkinoissa on edelleen 

aistittavissa tunnelma, jonka myötä jokirannassa kuljeksivalle välittyy mielikuva 

jokirannasta kaupankäynnin keskuksena.  

 

Tapahtumien keskuk-

sessa ollessaan joki 

toimii torin kaltaisena 

tilana, joka mahdollis-

taa suhteellisen va-

paan kuljeksinnan, 

mutta toisaalta erottaa 

tilan muusta kaupun-

gista. Joki itsessään 

mahdollistaa kulke-

misen kaupungin sy-

dämessä ja samalla sen rannat tarjoavat sekä lepopaikan, että tilan erilaisille toi-

minnoille. Silakka- ja saaristolaismarkkinoiden lisäksi jokirantaa hyödyntävät esi-

merkiksi Keskiaikaiset markkinat, jotka kesällä valtaavat suurtorin ja itäisen ran-

nan. Keskiaikatapahtuman yhteydessä myös läntisellä rannalla olevat käsityöläis-

markkinat käyttävät rannan muodostamaa tilaa ja pakenevat kaupungin hälinää le-

veille rantakujille. Keskiaikamarkkinoiden imagoon liittyvän historiallisuuden link-

kinä toimiva joki tuo Vanhan Suurtorin ja Tuomiokirkon luomaan miljööseen oman 

sävynsä ja mahdollistaa tapahtuman järjestämisen alkuperäisellä paikalla kaupungin 

keskiaikaisen historian ytimessä. 

 

Turussa omaperäiseksi mielletty kaupunkifestivaali Down By The Laituri käyttää 

monipuolisesti hyväkseen jokirantaa ja sen suomia mahdollisuuksia. 1980-luvulta 

alkunsa saanut musiikkitapahtuma valitsi tapahtumapaikakseen Aurajokirannan, 

joka vielä 80-luvulla oli suhteellisen vähän käytettyä, mutta kaupunkikeskeisyyden 

kannalta olennaista tilaa (Terho 2002, 308). Tapahtuman yhtenä tarkoituksena oli-

kin avata uusia tiloja konserteille ja esiintymistilaksi vallattiin jokirannan lisäksi 

itse Aurajoki, jonka aalloilla on esiinnytty muun muassa jokilaivoissa, vesibusseis-

sa ja ponttonilavoilla (Terho 2002, 310).  

Kuva 29 Turun sanomien kortteliajot vuonna 1956. (Kuva: 
Turun Sanomat) 
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DBTL:n lisäksi myös toisenlaiset musiikkitapahtumat käyttävät jokirannan tarjoa-

maa miljöötä hyväkseen. Teatteriaukiolla 2004-2006 vuosina järjestetty iskelmä-

musiikkifestivaali sekä Aurajoen alajuoksulla järjestetty Uuden musiikin festivaali 

(joka sittemmin siirtyi Kupittaanpuistoon) ovat käyttäneet hyväkseen kaupunkitilaa, 

joka on samanaikaisesti osa ydinkeskustaa ja rajavyöhykettä. 

 

Aurasoudut, Aurajoen Wauhtiajot, Paavo Nurmi Maraton sekä Turun sanomien 

kortteliajot liittyvät omalta osaltaan kiinteästi jokivarren vuosittaisiin tai satunnai-

sesti järjestettävien tapahtumien joukkoon. Nämä urheilutapahtumat hyödyntävät 

jokea ja jokivartta ensisijaisesti avoimena väylänä ja kulkureittinä, joka muuten 

autojen ja katujen täyttämän kaupungin keskellä mahdollistaa tilan hyödyntämisen 

totutusta poikkeavalla tavalla. 
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5. JOKI MEISSÄ 

 

5.1. Joki ja kaupunkilainen 

 

5.1.1. Joki rajana ja välittäjänä 

 

Raja on arkisesti ajateltuna jotakin sellaista, joka pysäyttää kulkemisen ja näyttää, 

missä jokin loppuu ja jokin toinen alkaa. Raja voidaan ajatella sekä kulttuurillisena 

että fyysisesti nähtävänä esteenä, jonka tarkoituksena on erottaa kaksi asiaa toisis-

taan. Tietoisesti ja tiedostamatta syntyneet rajat vaikuttavat kummassakin edellä 

mainitussa merkityksessä elämään ja sosiaalisiin kontakteihin. Aurajoella on aiko-

jen saatossa ollut erilaisia funktioita, joiden kautta se on muodostanut erilaisia mer-

kityksiä kaupunkilaisten keskuudessa. Joki toimii rajana, joka halkoo kaupungin, 

sekä kulkuväylänä, joka mahdollistaa pääsyn sisämaahan tai merelle. Kaupungissa 

joen eri tilallisuudet muodostavat olennaisen osan kulttuurimaisemasta ja siitä il-

mapiiristä, joka on muodostunut kaupunkilaisille ominaiseksi tavaksi tarkastella 

omaa elinympäristöään. Olli Pellikka kirjoittaa Juomanlaskija-lehden 3/2000 nume-

rossa Aurajoesta ja sen merkityksestä kuvaavasti sanoin: ”Vanhana turkulaisena 

Aurajoki on minulle hyvin rakas. Joen merkitystä ei ymmärrä sellainen, jonka koti-

kaupungissa ei virtaa joki.” (Juomanlaskija 3/2000.) 

 

Jokea tarkasteltaessa mielikuvat rajasta saavat uudenlaisia merkityksiä. Valtiot on 

perinteisesti erotettu toisistaan konkreettisin rajaviivoin ja nämä valtakunnalliset 

rajat ovat merkkeinä kulttuurillisista, kielellisistä ja poliittisista eroista: raja toimii 

symboloimassa muutosta, joka tapahtuu kun kulkija astuu merkin toiselle puolelle. 

Rajojen avulla ”ihminen ja yhteisö määrittelee oman maailmansa, luo kaaoksesta 

järjestyksen eli kosmoksen” (Teinonen, 1997, 304). Valtakunnallisten rajojen lisäk-

si arkielämässämme hahmottuu useita muita rajoja, jotka vaikuttavat siihen, miten 

koemme ympäristömme. Etnologi Pekka Junkalan mukaan raja voi olla pysyvä tai 

muuttuva, materiaalinen, sosiaalinen, symbolinen tai mentaalinen (Junkala 1999, 

21). Rajalla on monta erilaista ulottuvuutta, jotka rakentuvat osin subjektiivisiin 

kokemuksiin perustuen. 
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Kaupunkiympäristössä kadut ja rakennukset muodostavat erilaisia rajoja, jotka kier-

rämme ja ylitämme sen mukaan, miten kulkureittimme valikoituu risteilevien rajo-

jen verkostossa. Junkalan sanoin kaupungin eri ulottuvuudet muodostavat fyysisillä 

rakenteilla rajattuja tilaelementtejä, rajakudelmia (Junkala 1999, 21). Yksityisen, 

julkisen ja puolijulkisen väliset erot rajoittavat fyysisten rajojen lisäksi ihmisten 

liikkumista kaupunkiin muodostuneissa tiloissa. Kaupunkimaisemassa myös luonto 

toimii rajana, joka erottaa urbaanin ei-urbaanista ja vaikuttaa sekä paikan kokemi-

seen että siihen miten paikka muodostuu eletyksi kaupunkiympäristöksi. Joki voi-

daan nähdä esteenä, joka toimii samalla kulttuurillisena ja hierarkkisena rajana. 

Esimerkiksi Oulun kaupungissa vasta maksuton siltayhteys Oulujoen toiselle puo-

lelle mahdollisti vähävaraisempien pääsyn keskusta-alueelle: joki toimi fyysisenä 

esteenä erotella parempiosaiset ihmiset huonompiosaisista(www5).  

 

Rajoilla on monenlaisia funktioita: ne ovat hallinnan välineitä kansainvälisessä jär-

jestelmässä, politiikan ja territoriaalisen kontrollin välineitä sekä sosiaalisten identi-

teettien rakentajia ja haastajia (Paasi 2002, 156). Rajan merkitys voidaan nähdä 

myös kontekstuaalisena, jolloin ympäristö sekä konkreettisessa että ideologisessa 

mielessä vaikuttaa siihen miten raja koetaan ja käsitetään. Maantieteessä kiinnostus 

rajojen tutkimista kohtaan heräsi 1970-luvulla, jolloin morfologisten ja empiiristen 

rajatutkimusten lisäksi kiinnitettiin huomiota näkökulmiin, joiden kautta myös rajo-

jen psykologinen ja taloudellinen merkitys nousisi esille. Rajoihin liitetyt kulttuuri-

set merkitykset kohdistuivat tutkimuksen kohteiksi kuitenkin vasta 1990-luvulla. 

(Paasi 2002, 164.) 

 

Doreen Messey painottaa rajan merkitystä sosiaaliseen tilaan muodostuvien suhtei-

den leikkaajana. Messey määrittelee rajojen jakaman alueen olevan jotain muuta 

kuin yksiaineksista: tällaisten alueiden luonne on kautta aikojen kehittynyt sen mu-

kaan, millaiset niiden suhteet ovat olleet toisiin paikkoihin. Messey listaa myös 

luonnonrajat yhteiskunnallisiksi luomuksiksi, sosiaalisessa tilassa muodostuviksi 

yhteiskunnallisiksi suhteiksi: Messeyn esimerkissä joki voi olla valtioiden välillä 

kulkeva rajalinja tai yhteiskuntaa yhdistävä tyyssija. (Messey 2003, 73-74.) Lähtö-

kohdista riippuen myös luonnon muovaamat rajat muodostuvat pitämään sisällään 

tiettyjä merkityksiä sen mukaan, miten ympäristössä tapahtuvat sosiaaliset suhteet 

muokkaavat niitä. Turun halki virtaavaa Aurajokea voidaan tarkastella Messeyn 
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esittämästä näkökulmasta nimenomaan kulttuurin tyyssijana ja historiallisesta ase-

telmasta lähestyttäessä alueena, josta valtakunnallisen sivistyksen voidaan katsoa 

alkaneen. Turussa joki on kuitenkin myös raja, joka muodostaa jaon kaupunkilais-

ten elinympäristöön ja siihen, miten kaupunki hahmotetaan.  

 

Kaupungin ranta voidaan kokea rajana, joka tarjoaa kaupunkilaisille monia eri 

mahdollisuuksia. Vesistöjen rannat toimivat sekä virkistyspaikkoina että teollisuu-

den ja erilaisten elinkeinojen harjoituspaikkoina. Kulttuurimaantieteilijä Marko 

Karvisen mukaan rannalla kaupungin asukas on vastatusten kontrolloimattoman 

luonnon kanssa (Karvinen 1997, 143). Kaupunkikuvaa rikkova joki eroaa meren 

rannasta olemalla helpommin tavoitettava: se on mahdollista ylittää silloin, eikä se 

rajaa kaupunkia ei-kaupungista: urbaani jatkuu myös joen toisella puolella. Turussa 

jokiranta on muodostunut erääksi vilkkaimmista huvittelu- ja virkistäytymispaikois-

ta, ja luontoalueen koskemattomuutta rikotaan jatkuvasti erilaisin jokea hyödyntä-

vin tapahtumin. Helposti lähestyttävästä luonteestaan huolimatta Aurajoki esittäy-

tyy kaupunkilaisille myös luonnonrajana, joka pysyy aina tietyllä tapaa erillään 

kaupungin elämästä. 

 

1400-luvulla rakennettu ensimmäinen silta mahdollisti turkulaisten pääsyn joen 

länsipuolelle, jolla nykyään sijaitsee Turun ydinkeskusta kauppatoreineen ja kaup-

pakeskuksineen. Turussa käytettävä sanonta ”tois pual/ täl pual jokke” onkin peräi-

sin jo varhaisilta ajoilta, jolloin joen eri puolet oli määritetty itä-länsi määreiden 

sijaan toisella/ tällä puolella –käsitteiden avulla. ”Täl pual” sijaitsee Turussa luon-

nollisesti joen vanhemmalla eli tuomiokirkon ja suurtorin puolella – riippumatta 

siitä kummalla puolella jokea sanoja seisoo. Samaan tapaan joen puolet on eroteltu 

Turuksi ja Åboksi siten, että vanhempi puoli kantaa ruotsinkielistä nimeä. Joen 

puolien määrittelyssä näkyy leikillinen kahtiajako, joka rakentaa kaupungin sisälle 

kaksi kaupunkia: vanhan ja uuden, jotka joki erottaa toisistaan. Muuta arvotusta 

joen puolien erottelussa ei tapahdu, vaikka tätä nykyä joen länsipuolelle ”tois pual 

jokke” siirtynyt keskusta-alue onkin torin ja ostosmahdollisuuksien ansiosta itä-

puolta vilkkaampi kulutuksen ja viihde-elämän paikka. Sijainti kaupungissa määri-

tellään kuitenkin ensisijaisesti joen kautta. Kysymykseen tietyn paikan sijainnista 

esitetään usein jatko ”kummalla puolella?”. Joki muokkaakin vahvasti kaupunki-

laisten tapaa nähdä itsensä suhteessa paikkaan. 
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Sillat ovat olennainen 

tekijä rikkomassa joen 

muodostamaa fyysistä 

rajalinjaa. Halistenkos-

kelta satamaa kohti tulta-

essa Halistensilta, Rauta-

tiesilta, Tuomaansilta, 

Tuomiokirkkosilta, Au-

ransilta, Teatterisilta, 

Myllysilta ja Martinsilta 

muodostavat pääsyn joen 

yli. Siltojen lisäksi joen 

ylittämisen mahdollista-

vat Föri-lautta, sekä kesäiseen aikaan Pikkuföri. Siltoihin liittyvä keskustelu (kts. 

luku 7) osoittaa joen ylittämisen olevan konkreettinen ja jokapäiväinen osa kaupun-

kilaisten elämää. Kaupungissa raja on tarkoitettu ylitettäväksi, ja muutokset päivit-

täisiin kulkureitteihin vaikuttavat tapaan kokea kaupunki. Esimerkiksi Rautatiesil-

lan sulkeminen jalankulkijoilta turvallisuussyihin vedoten aiheutti kaupunkilaisissa 

vastareaktion, koska sillan koettiin lyhentävän olennaisesti kulkumatkaa vaihtoeh-

tona tarjotun Tuomaansillan sijaan (esim. TS 15.11.2004, TS 16.11.2004, TS 

19.11.2004, TS 23.11.2004). 

 

Kulkuväylänä joen asema on historian saatossa ollut merkityksellinen (kts. luku 

3.3.1.). Kaupankulun väylänä joki on ollut muodostamassa niitä kytkentöjä, joiden 

ansiosta Turun alueen kulttuurihistoria on Suomen vanhimpia. Tätä nykyä lähinnä 

viihdetarkoituksessa käytettynä kulkuväylänä joki mahdollistaa historian ja nyky-

päivän kohtaamisen, luonnon ja urbaanin erottelun tavalla, joka kaupunkiympäris-

tössä on ainutlaatuista. Erilaisten virkistysmahdollisuuksien, kuten melonnan ja 

jokilaivojen myötä kaupunkilaisen on mahdollista päästä kulkemaan muinaista 

kauppaväylää pitkin aina Halistenkoskelta Airistolle saakka. 

 

Kaupungin läpi virtaava joki eroaa maaseutujoesta, joka muodostaa rikkumattoman 

yhteyden ympäröivän luonnon kanssa. Kaupungissa kaikki on rajattua ja aidattua. 

Kuva 30 Kielloista ja esteistä huolimatta Rautatiesiltaa 
käytetään yhä kulkureittinä joen yli. (Kuva: Jenna Kostet, 
lokakuu 2008) 
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Kaupunkialueella Aurajoki, kaupunkia halkova ei-urbaani on hallittu kulkemaan 

kivettyä uraa pitkin. Samaan tapaan kaupunkialueella puistot, puut ja nurmikko-

kaistaleet on ympyröity aidoin tai kivetyksin. Kaupunkialueella luonto määritellään 

hyödykkeeksi, joka otetaan käyttöön ja rajoitetaan tiettyihin tilakokonaisuuksiin 

kuuluvaksi. Ihmisten asuttama jokiranta on hallittua kulttuurikeskustaa, joka mai-

semallisesti ja symbolisesti luo tunteen yhteenkuuluvuudesta ja vahvistaa käsitystä 

siitä, miten merkittävänä osana keskustaa joki koetaan ja käsitetään. 

 

5.1.2. Käyttäjäryhmät ja identiteetit 

 

Kaupungin ja kaupunkilaisten identiteettiin vaikuttavana tekijänä tarkasteltava joki 

muodostaa rajoja ja rajallisuuksia sekä fyysisten että mentaalisten merkitystensä 

kautta. Joki rajaa kaupunkiympäristöä, mutta samalla se saa aikaan erilaisia ryhmiä, 

jotka kokevat itsensä suhteessa jokeen ja sen luomiin tiloihin. Joen käyttäjäryhmät 

rakentuvat sen mukaan, mitä joki ja sen ympäristöön liitetyt tapahtumat ja aktivitee-

tit tarjoavat. Eri ikäryhmät sekä sukupuolet kokevat ympäristön erilaisilla tavoilla, 

jotka vaikuttavat siihen millä tavoin joki koetaan sekä ympäristönä että ajanvietto-

paikkana. 

 

Kulttuurimaantieteessä tilan sukupuolisuuteen liittyviin kysymyksiin kiinnitettiin 

huomiota 1980-luvun alkupuolella (Koskela 1997, 73). Sukupuolen lisäksi myös eri 

ikäryhmät kokevat ja ottavat tilan haltuun toisistaan poikkeavilla tavoilla. Maantie-

teilijä Hille Koskela sukupuolittaa tilojen käyttöä ympäristön asettamien edellytys-

ten mukaisesti: yölliset kadut ja kadunkulmissa seisoskelu leimaa naisen, mutta 

samalla öinen katu näyttäytyy tilana, johon miehellä on erityisoikeus (Koskela 

1997, 78-81). Tietty tila voidaan katsoa kuuluvaksi myös marginaalisille ryhmille: 

laitapuolenkulkijoille ja puliukoille, joiden haltuun ottama paikka saa oman leiman-

sa ja estää muita ryhmiä käyttämästä tilaa (Kopomaa 1997). 

 

Aurajoki ja sen rannat voidaan käyttäjiensä ikä- ja sukupuolijakauman mukaan ja-

kaa erilaisiin alueisiin, joita eri vuodenaikoina ja vuorokaudenaikoina hallitsevat 

toisistaan poikkeavat käyttäjäryhmät. Halistenkoskelta satamaan liikuttaessa joki-

ranta saa erilaisia ulottuvuuksia sen mukaan, miten tila käytetään ja koetaan. Eri-

laisten tapahtumien aikana jokiranta muuttaa luonnettaan ja sen tilat vallataan nii-
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den ryhmien käyttöön, joita tapahtuma erityisesti koskettaa. Jokirannan luonne on 

muuttuva ja siksi monipuolinen siitäkin huolimatta, että tietyt alueet identifioituvat 

ensisijaisesti joillekin käyttäjäryhmille tai käyttötarkoituksille. 

 

Koroisten ja Raunistulan alue 

toimii ulkoilijoiden ja koiranul-

koiluttajien paikkana, jota kui-

tenkin leimaa Raunistulan yö-

majan asukkaat: siinä missä 

kävelytiet ja polut koetaan ul-

koilijoiden alueeksi, muuttuvat 

rantapientareet varsinkin joen 

länsirannalla laitapuolenkulki-

joiden ajanvietto- ja yöpymis-

paikoiksi.  

 

Tuomiokirkkosillankupeesta 

Halisten suuntaan rakennettu, 

jokea seuraileva kävelysilta 

valtaa laitapuolenkulkijoiden 

aluetta myös muiden kaupunki-

laisten aktiivisempaan käyt-

töön. 2000-luvun puolivälin 

jälkeen valmistunut kulttuuri-

polku on muuttanut huomatta-

valla tavalla jokirantaa siirtäen 

sitä entistä enemmän ulkoilijoi-

den tilaksi: villiintyneestä niittyalueesta on tullut entistä tiedostetumpi ulkoilupaik-

ka ja aikaisemmin koiranulkoiluttajien ja lenkkeilijöiden käytössä kuluneista po-

luista on tehty virallisia ulkoilureittejä. Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitus-

lautakunnan pöytäkirjassa 26.8.2003 siteerataan Aurajoen rannan uudistukseen liit-

tyvää suunnitelmaselostusta sanoin: 

 

Kuva 31 Kulttuuripolku kiemurtelee jokirannassa 
matkalla Multavierusta Halisiin. (Kuva: Jenna Kos-
tet, lokakuu 2008) 

Kuva 32 Kulttuuripolun varrelta: Yömaja ja usein 
ilkivallan kohteeksi joutuneet, purkutuomion saaneet 
Raunistulan viljasiilot. (Kuva: Jenna Kostet, lokakuu) 
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”Hienot virkistysmahdollisuudet omaava alue on unoh-

duksissa ja hankalasti saavutettavissa. Alueella risteilee 

useita spontaanisti syntyneitä polkuja. Kulku ja maise-

man kulutus ovat hallitsemattomia ja Vähäjoen ylitys on 

hankalaa.” 

(Ympkaalk § 586) 

 

Toteutettu kulttuuripolku palvelee kaupunkilaisia uudella tavalla ja mahdollistaa 

jokirannan käytön alueelta, joka aikaisemmin on ollut suurimmaksi osaksi saavut-

tamattomissa. Uuden kävelyreitin suosion voi huomata erityisesti aurinkoisina päi-

vinä, jolloin ulkoilijat käyttävät hyväkseen esteetöntä kulkureittiä. Kulttuuripolku 

on kuitenkin saanut osakseen myös kritiikkiä. Halisten asukas, Jukka Paaso toteaa 

Turun Sanomissa 25.5.2008 julkaistussa mielipidekirjoituksessaan seuraavaa: 

 

”Keskustasta, Kirkkosillan läheisyydestä Halisten sillalle 

rakennettu kulttuuripolku on hävittänyt Halisten peltojen 

mieltä rauhoittaneen hiljaisuuden. Halistenväylän yleis-

suunnitelman toteuttaminen antaa alueen tähänastiselle 

rauhalle lopullisen tuomion. Uudisrakentamistakin on 

tulossa.” (TS 25.5.2008) 

 

 

Jokiranta Auransillalta sataman suuntaan edustaa varsinkin kesäiseen aikaan viih-

teen ja nautintojen paikkaa moninaisin ravintola- ja ravintolalaivapalveluin. Ravin-

tolalaivojen aluetta käyttävä ryhmä eroaa yläjuoksun ulkoilijoista ja laitapuolenkul-

kijoista: Auransillalta satamaa kohti etenevää ravintoloiden ja ravintolalaivojen 

vyöhykettä leimaa varsinkin kesäiseen aikaan ilonpito ja suhteellisen näkyvä ravin-

tolapalveluista nauttiminen: niin Vaakahuoneen paviljongin kuin useiden ravintola-

laivojen musiikki ja elämä kantautuu rannan kapeille kaduille. Talvisaikaan alueen 

luonne muuttuu ja käyttäjäryhmä vaihtuu juhlijoiden siirtyessä selkeämmin sisäti-

loihin. Rantojen autottomat väylät kutsuvat kävelijöitä ja ulkoilijoita.  

 

Auransillan lähirannat ovat erityisesti kesäaikaan nuorison suosimaa aluetta. Sillan 

läheisyydessä otetaan aurinkoa, käydään piknikillä sekä nautitaan alkoholia. Kes-
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kustan läheisyys houkuttelee nuoria vapaa-ajanviettopaikoille. Äänekäs nuoriso 

toisaalta myös karsii alueen käyttäjäryhmästä ikäihmiset ja lapsiperheet. Auransil-

lalta Tuomiokirkkosiltaa kohti edetessä jokirannan luonne – ja käyttäjäryhmät 

muuttuvat: iäkkäämmän sekä kulttuurista kiinnostuneen väen suosiossa oleva, ke-

säisin jokirantaan levittäytyvä kahvila Cafe Art edustaa eurooppalaisilmeistä joki-

rantamiljöötä, joka identifioituu Auransillan ympäristöstä poikkeavalla tavalla ja 

piirtyy rajalinjana jokirannan luonteen muuttuessa lähestyttäessä Tuomiokirkkosil-

taa. Tuomiokirkko, kirjastot, Aboa Vetus&Ars Nova sekä länsirannalla sijaitsevat 

sisustusalan erikoisliikkeet kiinnostavat erilaista käyttäjäryhmää kuin alajuoksun 

jokilaivat ja ravintolat – kaupunginteatterin, Wäinö Aaltosen museon ja Biologisen 

museon ympärille muodostuvaa vyöhykettä lukuun ottamatta.  

 

Alajuoksulla ja sen käyttäjäryhmillä on niin ikään oma luonteensa ja identiteettinsä. 

Joen alajuoksua leimaavat satama ja työn historia, joka näkyy sekä telakka-alueen 

rakennuksissa että alueella asuvien sisustuksissa. Läntisen rantakadun varrella 

asuntojen parvekkeet ja ikkunat koristautuvat merihenkisin aihein: koristelaivat, 

kalaverkot ja lasiset verkonmerkit kuuluvat olennaisena osana merelliseen miljöö-

seen, jota vielä korostavat jokivarteen ankkuroidut alukset. Alajuoksu näyttäytyy 

sekä itä- että länsirannalla ensisijaisesti kaupunkilaisten kävely- ja ulkoilutilana, 

joka kutsuu keskusta-aluetta huomattavasti enemmän myös ikäihmisiä ja lapsiper-

heitä. Alajuoksun museokohteet Turun linna sekä Forum Marinum ja laivat houkut-

televat myös matkailijoita ydinkeskusta-alueen ulkopuolelle. 

 

Jokirannan tapahtumat muokkaavat käyttäjäryhmiä ja muodostavat jokirantaan uu-

sia tiloja. Jokirannan käyttäjien ikäjakauma muuttuu sen mukaan, millaisia tapah-

tumia ja palveluita jokiranta tarjoaa. Myös vuodenaika vaikuttanee siihen millainen 

käyttäjäryhmä tiettyyn tapahtumaan osallistuu. Jokirannassa ei ole vahvasti toisen 

sukupuolen käyttöön kuuluvia alueita lukuun ottamatta öistä aikaa, jonka Koskela-

kin määrittää miehiseksi alueeksi mahdollisen väkivallan uhan vuoksi (Koskela 

1997,78-79). Turvallisuus vaikuttaa myös eri ikäryhmien halukkuuteen käyttää jo-

kirantaa: lapsiperheet ja ikäihmiset saattavat kokea Auransillalta alkavan ravintola-

vyöhykkeen turvattomaksi alueeksi kesäiltoina. Myös yläjuoksun ulkoilualueet ja 

talvi-iltoina hämärtyvät rannat ovat pelottaneet puolustuskyvytöntä kaupunkilaista 

(Esim. TS 6.10.1998). 
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Saija Vahanne toteaa 2008 Turun 

ammattikorkeakoulun kestävän 

kehityksen koulutusohjelmaan 

valmistuneessa opinnäytetyössään 

”Turvattomuuden tila - turvatto-

muusmielikuvat ja niihin vaikutta-

vat tekijät Turun keskustassa” (Va-

hanne 2008) Aurajoen olevan tur-

vattomaksi koettu tila Turun kes-

kustassa. Vahanteen katugallupin 

perusteella 12% vastaajista koki 

Aurajokirannan turvattomaksi pai-

kaksi, jossa turvattomuustekijöinä 

esille nousivat esimerkiksi päihtei-

den käyttäjät, pyöräilijät ja jokeen 

putoamisen pelko (Vahanne 2008, 23-24). Jokirannan turvattomuuteen liittyvä ko-

kemus näyttäytyy Vahanteen mukaan kuitenkin ajallisena tekijänä: kesäinen päih-

teiden käyttö, öinen pimeys ja tapahtumien aiheuttama levottomuus ovat ensisi-

jaisia tekijöitä aiheuttamaan turvattomuuden tunnetta kaupunkilaisissa (Vahanne 

2008, 31). 

 

Lapsille ja lapsiperheille jokiranta tarjoaa vaaratilanteita, mutta myös elämyksiä: 

föri ja sen luona talvisaikaan uivat sorsat, alajuoksun mielenkiintoiset laivat sekä 

paikoin autottomat kävelytiet mahdollistavat ulkoilun kaupungin sydämessä. Aidat-

tomat jokirannat näyttäytyvät kuitenkin vaaranpaikkoina jokirannassa, jossa lapsia 

ei ole muistettu leikkipaikoilla tai suojakaiteilla: 

 

Lapset saattavat riistäytyä vanhempiensa otteesta ja 

juosta joen partaalle lintuja katsomaan - ja kompastua 

kiveyksellä. Pelkäämme erikoisesti osuuksilla, joissa jal-

kakäytävä kulkee aivan joen partaalla. Ja kohdatessam-

me joukon, joka ei näytä käyttäytyvän aivan rauhallises-

ti. (TS 12.1.2000). 

 

Kuva 33 Nuoriso nauttii keväisistä päivistä 
narsissein kukitetun Teatterisillan kupeessa. 
(Kuva: Jenna Kostet, huhtikuu 2009) 
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Jokiranta mielletään kuitenkin toisaalta myös turvalliseksi, koska autottomuus ja 

hyvä näkyvyys mahdollistavat vapaan käyskentelyn ja lapsien silmälläpitämisen. 

Joki osoittautuu vaaranpaikaksi toisinaan myös nuorisolle, joka rohkeudenpuuskas-

sa hyppää jokeen uimaan huonoin seurauksin:  

 

Nuori, uhkarohkea turkulaismies hukkui jälleen sunnuntai-

iltana Aurajokeen. Hänen tarkoituksensa oli ylittää joki ui-

malla, mutta voimat ehtyivät jo joen puolivälissä. Tuttu tapa-

us. Aurajokeen hyppääjiä on vuosittain kymmeniä, joista pari-

kymmentä käydään pelastamassa viranomaisvoimin, mutta 

muutama valitettavasti ehtii ennen pelastajia hukkua. (TS 

6.6.2007) 

 

Kaupunkilaisten itse valitsemat ja käyttöönsä sopeuttamat paikat ovat rakentuneet 

ympäristön kokemisen, mielikuvien ja konkreettisten kokemusten mukaan. Paikal-

linen identiteetti määritellään vetoamalla nimenomaan paikkaan kuulumiseen ja 

samalla oikeus paikkoihin legitimoidaan. Kollektiivisen mielikuvan tuottama käsi-

tys ja tunnekokemus, joka paikasta muodostuu, omaksutaan omaksi kulttuuriperin-

nöksi erilaisten prosessien kautta. (Af Forselles-Riska 2006, 226.) Vaikka paikkaan 

liittyvät merkitykset muuttuvat, on olennaista, että paikassa konkreettisesti tapahtu-

vat muutokset eivät turmele sitä koettua paikan tuntua, jolla on keskeinen osa iden-

titeetin muodostumisen kannalta. Kaupunkisuunnittelussa pyritään muokkaamaan 

ympäristöä asukkaille mieluisaksi, mutta toisaalta paikallisten argumentit, joilla 

vedotaan tunteisiin, arvostuksiin ja merkityksiin jäävät usein sivuun taloudellisia 

näkökulmia tarkasteltaessa (Lehtimäki 1995).   

 

Paikan muuttuminen saattaa kuitenkin vaikuttaa olennaisesti siihen, miten paikkaa 

käytetään ja millaiset ryhmät ottavat tilan haltuunsa. Yi-Fu Tuanin mukaan nopea ja 

läpitunkeva muutos on eräs nykyajan tunnusmerkkejä. Tuan vertaa ympäristön 

muutosta omaan identiteettiimme rinnastamalla ehjän ja kokonaisena koetun ympä-

ristön ihmisen minuuteen. (Tuan 2006, 15-16.) Identiteetin kannalta olennaiseksi 

koetussa miljöössä tapahtuva ratkaisevanlaatuinen muutos ei siis näy ainoastaan 

ympäristössä ja tavassa, jossa paikalliset sen kokevat, vaan se vaikuttaa yksilön 

minäkäsitykseen, siihen keitä me olemme. 
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Kaupunkisuunnittelu on ratkaisevassa osassa silloin, kun kaupunkilaiset hakevat 

paikkaansa muuttuvassa elinympäristössään. Omaksuttu identiteetti muuttuu, jos 

virkistys-, ajanvietto- ja harrastuspaikoissa tapahtuvat uudistukset muuttavat ympä-

ristöä niin, ettei sitä enää koetakaan omaksi. Turun kaupungin 1994 asettamassa 

Aurajoen kehittämis- ja hoitotoimenpiteitä suunnittelevassa työryhmässä joki jae-

taan aluekokonaisuuksiksi, jotka heijastavat myös edellä kuvailtujen käyttäjäryhmi-

en sijainteja joen rannalla. ”Aurajoen kehittäminen” -raportissa kansallismaisemaksi 

määritellyn joen identiteettiarvo korostuu myös niissä ratkaisuissa, joita joen ja jo-

kirantojen ehostamiseksi ehdotetaan (Nummiora, 1994). ”Levon ja virkistyksen 

joki”, ”Rauhoittumisen joki”, ”Viihteen joki” ja ”Työn joki” edustavat vahvasti 

niitä mielikuvia, joita jokiranta palveluineen herättää. Joen erilaiset luonteet vaikut-

tavat konkreettisesti alueiden käyttöön ja siihen, miten jokirantaa kunnostetaan ja 

tarjotaan kaupunkilaisten käyttöön. Osana kaupunkimaisemaa joki rakentuu kulttuu-

risessa ja yhteiskunnallisessa merkityksessä osaksi ihmisten tapaa nähdä ja kokea 

oma elinympäristönsä. 

 

Kaupunkilaisille joen merkitys näyttäytyy konkreettisesti sen tarjoamien palvelujen 

ja mahdollisuuksien kautta. Identiteetti rakennetaan niiden tekijöiden mukaan, joi-

den kautta joki koetaan osaksi itseä ja omaa kaupunkimiljöötä. Kaupunkilaisten 

mielikuvat ja kokemukset joesta muotoutuvat riippuen siitä, nähdäänkö joki koti-

ikkunasta pilkottavana maisemaelementtinä vaiko viihde- ja kulttuurielämän tyyssi-

Kuva 34 "Rauhoittumisen joki" keräsi kuljeksijoita rannoilleen jo vuonna 1930. 
(Kuva: TMK) 
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jana. Edustaessaan tapahtuma- ja ajanviettopaikkaa joki toimii näyttämönä, jonka 

kautta erilaiset tapahtumat saavat oman, erityislaatuisen luonteensa. Joki on konk-

reettinen osa kaupunkia, mutta sen yhteyteen liitetyt asiat vahvistavat kokemusta 

siitä, millainen osa joella on sekä arkipäivän elämässä että erityislaatuisemmissa 

tapahtumissa. 

 

5.2. Joki Brändinä 

 

5.2.1. Tuotemerkki – merkkituote 

 

Turun kaupungissa Aurajoki nousee esille monessa erilaisessa yhteydessä. Joki ei 

ole pelkästään kaupungin läpi virtaava fyysinen ulottuvuus, vaan se nostetaan esille 

silloinkin, kun kaupungista halutaan luoda mielikuva, joka samalla kertoo jotakin 

kaupungin olemuksesta. Identiteettiin ja imagoon vaikuttavana tekijänä joki liite-

tään julkisissa puhunnoissa kulttuuriin ja historiaan, jotka korostavat sitä mieliku-

vaa, joka kaupungista halutaan antaa. Aurajoki mielletään kiinteäksi osaksi kau-

punkia ja siitä on muodostunut elementti, jonka kautta kaupungissa arvossa pidetyt 

tekijät korostuvat. Tuttuna ja kaupungille leimaa-antavana tekijänä joki nostetaan 

esille niin kaupunkimarkkinoinnissa, kuin erilaisia merkkituotteita rakennettaessa. 

Joki on keskeinen tekijä myös erilaisten turkulaisten tuotteiden mainonnan kannal-

ta. Turun linnan ja Turun tuomiokirkon ohella se nousee brändiksi, jonka kautta 

Turkua ja turkulaisuutta tehdään tutuksi. 

 

Brändillä tarkoitetaan tavaramerkkiä, merkkiä tai alkujaan polttomerkkiä, jolla kar-

ja on merkitty tietylle omistajalle kuuluvaksi. Brändi identifioi tietyn tuotteen ja 

erottaa sen kilpailijastaan. (Hovi-Wasastjerna 2004.) Markkinointijohtaja Hannu 

Laakson mukaan brändin rakentaminen voi alkaa, kun on luotu jotain kilpailevista 

tuotteista poikkeavaa (Laakso 2004, 83). Brändi siis rakentuu jo olemassa olevan 

tuotteen ympärille sen tunnettavuuden ja haluttavuuden kautta. Brändi ei käsitteenä 

rajoitu nykyisessä kielenkäytössä pelkästään tuotettuihin tavaroihin; myös organi-

saatio, palvelu tai henkilö voi muodostua brändiksi. (Hovi-Wasastjerna 2004, 12.) 

 

Mainonnan ja markkinoinnin avulla saavutettu huomio antaa tavaramerkille lisäar-

von, brändin nimityksen. Nykyisin viihdeteollisuus luo brändejä aikaisempaa nope-
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ammin; ennen brändin syntymiseen kului vuosia. Brändi pitää sisällään mielikuvia, 

arvoja ja imagoja, jotka houkuttelevat kuluttajaa. (Hovi-Wasastjerna 2004, 11.) 

Patentti- ja rekisterihallitus määrittelee tavaramerkin olevan ”tunnusmerkki, joka 

erottaa yrityksen valmistamat tai tuottamat tavarat ja palvelut muiden yritysten vas-

taavista.” (www14). Tunnettavuutta saadessaan tavaramerkin arvo kasvaa ja brändi 

on syntynyt. 

 

Kaupungin imagoa tarkastellessa brändit nousevat osaltaan rakentamaan kuvaa, 

joka kaupungista muodostuu. Tuotteen tunnettavuuden lisäämiseksi suoritettu mai-

nonta ja markkinointi asettavat painopisteitä, joiden valossa itse brändi saattaa tulla 

liitetyksi kotikaupunkiinsa tavalla tai toisella. Tuotteen lisäarvoksi noussut brändi 

yhdistyy kaupunkiin, jossa tuote on syntynyt tai kehittynyt. Tässä yhteydessä brän-

din positiivinen vaikutus kohdistuu myös itse kaupunkiin ja on osaltaan muokkaa-

massa kuvaa, jonka kokijat kaupungista muodostavat.  

 

Vaikka tuote ei suoranaisesti liittyisi kotikaupunkiinsa, on se tunnettavuutensa 

kautta usein tekemisessä mielikuvien muodostumisen kanssa. ”Siloa, sisua ja si-

nappia –merkkituotteita Turusta” -kirjassa Taideteollisen korkeakoulun tutkimus-

johtaja Päivi Hovi-Wasastjerna painottaa Turussa valmistettujen tuotteiden brändin 

rakentuvan ensisijaisesti tuotteen, ei kaupungin ympärille (Hovi-Wasastjerna 2004, 

16). Tästä huolimatta monet turkulaiset tuotteet tunnetaan ja tunnistetaan juuri tur-

kulaisuutensa johdosta. Tuotteen ympärille kasvaneet mielikuvat pitävät yllä käsi-

tystä siitä, että tuotteen alkuperä on jollain tavalla merkityksellinen tuotteen menes-

tymisen ja brändin syntymisen kannalta. 

 

Kun tuotteen brändiin liittyy jokin kaupunki-imagon kannalta olennainen tekijä, 

nousee itse tuotteen markkinoinnin ohella esille tilanne, jossa tuotteen lisäksi mai-

nostetaan tuotteen kotikaupunkia. Vaikka tämä ei näyttäydy ensisijaisena tarkoituk-

sena, solmiutuu itse tuote brändinsä, logonsa tai mainoskuviensa kautta yhteyteen, 

jossa sen merkitys näyttäytyy laajempana. Luotujen yhteyksien kautta tuote herättää 

kuluttajissa mielikuvia myös tuotteen kotikaupungista, ei pelkästään tuotteesta. 

Esimerkiksi Turun sinappi-keskustelun yhteydessä voidaan huomata millaisia tun-

teita kuluttajassa herättää tilanne, jossa kaupunkiin kiinteästi yhdistetty tuote muut-

taa muualle.  
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Kysyttäessä mikä tekee Turusta Turun tai Helsingistä Helsingin, saadaan vastaus 

samalla siihen, mitkä tekijät tekevät Turussa valmistetuista tuotteista turkulaisia, 

turkulaisiksi tunnistettuja ja tunnustettuja tuotteita. Se, minkä koemme kaupungil-

lemme ominaiseksi ja omaleimaiseksi näkyy niissä tuotteissa, jotka yleisesti tunnis-

tetaan kyseiseen kaupunkiin tavalla tai toisella kuuluviksi. Voidaan kuitenkin ky-

syä, rakentuuko kaupunki-imago brändiin perustuen, vai muodostuuko brändi hyö-

dyntäen kaupungin imagosta omaksuttuja tekijöitä. Nämä elementit ovat kuitenkin 

suorasti ja epäsuorasti toistensa rakennusaineita. Selvää on, että Turku on mielletty 

Turuksi ennen Turun sinapin valmistumisen alkamista. Kaupungin imagoa hyödyn-

täen tuote on kuitenkin kehittänyt itselleen tunnettavuuden, joka osaltaan tukee itse 

kaupungin imagoa. Tästä näkökulmasta katsottuna brändiä ja kaupunki-imagoa on 

vaikea asettaa eri jalustoille, sillä ne kumpikin toimivat toistensa kannalta edullises-

sa valossa. 

 

Brändi ei ole pelkästään konkreettinen, myytävä tuote, ja Turkua ajatellessa keskei-

siä brändejä ovat myös sellaiset elementit, jotka voi mieltää tuote- tai tavaramer-

keiksi, brändeiksi, mutta eivät kuitenkaan ole alkuperäiseltä tarkoitukseltaan kau-

pallisia tai kaupallista hyötyä tavoittelevia. Omaleimaiseksi, mielleyhtymiä herättä-

väksi ja omituiseksikin mielletty Turun murre muodostaa jo käsitteenä sellaisen 

turkulaisuuden tuotemerkin, jota on opittu hyödyntämään myöhemmin myös kau-

pallisissa tarkoituksissa. Vitsikirjat, huumoriopastukset ja murrerunoilijoiden tuo-

tokset mainostavat nekin omalta osaltaan turkulaisuutta ja muodostavat käsityksiä 

siitä millainen on turkulaisten Turku. 

 

Brändit rakentuvat erilaisista mielikuvista, mutta ne myös rakentavat niitä. Koko-

naisuudessaan kuva kaupungista ei ole riippuvainen tuotteista, joita se on kehittänyt 

ja markkinoinut, mutta tunnettavuutta ja tunnistettavuutta lisää brändi, joka samalla 

rakentaa mielikuvaa itse tuotteesta sekä kotikaupungistaan. Jos itse tuote sellaise-

naan ei luo brändiä, luoko sen tuotteen turkulaisuus, kuuluminen johonkin sellai-

seen, joka sekä hyvässä että pahassa tunnetaan ja tunnistetaan? 

 

Brändinä Aurajoki on monitulkintainen ja haastava. Sen visuaalinen kuvaaminen on 

vaikeampaa, kuin rakennuksen, sillä joki muuttaa muotoaan ja sen ilme vaihtelee 

katselukohdasta ja vuodenajasta riippuen. Myös ”aura” saa käsitteenä useita merki-



 84 

tyksiä, jotka paikoitellen vievät huomion pois itse joesta. Aura yhdistyy joen lisäk-

si, Auran kuntaan, kyntövälineeseen sekä valoon tai sädekehään, tai lintujen lento-

muodostelmaan. Itse joki pitää kuitenkin sisällään sellaisia kansalliseen imagoon ja 

identiteettiin liittyviä tekijöitä, jotka nousevat rakennusaineeksi silloin, kun jokea 

käytetään symbolina rakentamassa tunnettavuutta merkille ja merkkituotteelle. 

 

5.2.2. Brändit ja mainokset 

 

Identiteettiä vahvistavana tekijänä joki näyttäytyy tekijänä, joka yhdistetään paikan 

kokemiseen ja tuttuuden tunteeseen, jonka se herättää. Joki on kaupunkilaisille yh-

teinen ja toisaalta jakava tekijä, joka määrittää ja jonka kautta määritellään oma tai 

jonkin kohteen sijainti kaupungissa. Joen kautta voidaan tarkastella myös kaupun-

gin historiallista kehitystä, sillä kaupungin läpi virratessaan joki on ollut osallisena 

niissä tapahtumissa, joiden myötä Turusta on muotoutunut sellainen kaupunki, kuin 

se nyt on. Pekka V. Virtanen listaa teoksessaan Kaupungin imago joet niiksi ele-

menteiksi, joiden kautta kaupunki saa muotonsa kokijoiden käsityksissä (Virtanen 

1998). 

 

Brändiksi muokattu Aurajoki näkyy monissa mainoksissa ja logoissa symbolina, 

joka liittää tuotteen Turun kaupunkiin ja sen historiallisuutta vahvistaviin mielleyh-

tymiin. Kaupunkirakentamisen historiaa tarkasteltaessa symboliksi voidaan määri-

tellä koko kaupunki tai jokin sen elementeistä. Tällaiset symbolit syntyvät pääosin 

sopimuksenvaraisesti, niin ettei ulkopuolinen tarkkailija voi ilman ennakkotietoa 

ymmärtää niiden merkitystä. (Tuovinen 1985, 73.) Aurajokeen liittyvät merkitykset 

ovat kuitenkin brändäyksen, mainonnan ja kulttuurityön kautta muodostuneet teki-

jöiksi, joiden kautta joki tunnistetaan keskeiseksi elementiksi myös muualla kuin 

turkulaisten keskuudessa.  

 

Tunnetuimpia Aura-nimikkeellä mainostavia tuotteita ovat Aurajuusto ja Auran 

sinappi, joka Turun sinapin Uppsalaan siirtymisen jälkeen muokkasi Turun linnan 

kuvalla varustetun logon kuvaamaan Aurajoen aalloilla kelluvaa Suomen joutsenta. 

Sekä Aurajuuston että Auran sinapin tematiikka liittyy historiallisuuteen, jota vah-

vistetaan tuotepakkauksen käärein ja perinteikkyyteen liittyvin mielikuvin. Valion 

Internet-sivuilla juustoa markkinoidaan historiallisuudella sanoin: ”Suomalaista 
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herkuttelun historiaa tehtiin vuonna 1935, kun Turussa alettiin valmistaa AURA 

sinihomejuustoa.” (www15). Juustopalan kääreessä edustava Turun tuomiokirkko 

liittää tuotteeseen entistä vahvemmin historiallisuuteen ja jatkuvuuteen yhdistyviä 

ajatuksia. Myös joki jo ajatuksena edustaa jatkuvuutta virtana, joka kuljettaa eteen-

päin ja tuo mukanaan uutta. Perinteikkäiksi koetut tuotteet muodostuvat turvallisik-

si ja luotetuiksi kotimaisuutensa ja tuttuutensa ansiosta.  
 

Erilaisten mielleyhtymien kautta syntyvät ja synnytettävät brändit liittyvät Turun 

kaupungissa vahvasti edellä mainittuun historiallisuuteen ja niihin mielikuviin, joita 

se saa aikaan: perinteikkyys ja historiallisuus sidotaan tuttujen symbolien kautta 

itse mainostettavaan tuotteeseen. Fyysisenä elementtinä joki on vaikeasti kuvattava, 

ja siksi ”aura” näkyykin ensisijaisesti tuotteiden nimissä, ei niinkään logoissa tai 

tuotteiden esittelykuvissa. Hartwallin Aura-olut mainostaa Turun linnan kuvalla, 

mutta nimensä puolesta tuote viittaa jokeen. Tutuiksi muodostuneet, yhteiseksi koe-

tulla elementillä mainostavat tuotteet ovat osa omaleimaisuutta, jota korostamalla 

symbolinen yhteisöllisyys ja paikkaan kuuluminen saavat uuden merkityksen: tut-

tuuden kautta uusi ja vieraskin tuote muuttuu omaksi ja omaan kaupunkiin kuulu-

vaksi. 

 

Tuotteiden lisäksi joki on antanut nimensä monelle yritykselle ja tapahtumalle. Ra-

dioasema Auran Aallot, NMKY:n puhallinorkesteri Aura brass, Auran apteekki 

Turun keskustassa, koripallojoukkue Aura Basket, metallin pintakäsittelyyn erikois-

tunut yritys Aurajoki Oy, Aurajoki virtaa- iskelmäfestivaali, sekä lukuisat muut 

hyödyntävät kaupungissa tuttua ja kotoisaksi koettua jokea. Nimi yhdistää yrityk-

sen tai palveluntarjoajan jokeen, joka mielletään vahvasti turkulaiseksi ja Turkuun 

kuuluvaksi symboliksi. Logossa tai yrityksen nimessä ”aura” heijastaa samoja mer-

kityksiä, kuin mitä itse joella on kaupunkilaisten silmissä. Toispaikkakuntalaisille 

viittaus jokeen viestii yhtä lailla niistä arvoista, joita kaupungissa vaalitaan. Joki on 

sidoksissa paikkakuntaan, ja turkulaisten keskeisenä identiteettisymbolina jokeen 

viittaavilla aineksilla tähdätään siihen, että samat arvot yhdistettäisiin myös yrityk-

seen, joka käyttää jokea edustamassa itseään. 

 

Joki on osa Turkua ja turkulaisuutta ja näin ollen keskeisessä roolissa tarkasteltaes-

sa sitä viestiä, joka kaupungista halutaan antaa. Mainosten, logojen ja yritysten 
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käyttämä joki näkyy katukuvassa ja viestii kaupunkilaisille tärkeästä osasta elinym-

päristöä. Vastaavanlaisia esimerkkejä löytyy myös muista kaupungeista, joissa tär-

keäksi koettu identiteettisymboli edustaa kaupunkia erilaisissa yhteyksissä.  

 

5.2.3. Matkailumarkkinointi 

 

Nykypäivän matkailuteollisuus kehittää tuotteita, jotka houkuttelevat vierailijoita 

läheltä ja kaukaa. Kaupungin imagoa luovat tekijät ovat yhtä lailla niitä vetovoima-

tekijöitä, joilla matkailuteollisuus houkuttelee turisteja kaupunkiin. Matkailumark-

kinointi perustuu vetovoimatekijöiden korostamisen lisäksi tarinoiden ja utopioiden 

luomiseen; siirtyminen tietoyhteiskunnasta tarinayhteiskuntaan, jossa kaupungista 

rakentuvia käsityksiä hallitsevat tarinat, myytit ja legendat (Kostiainen 2001, 38-

39< Jensen 1999.), puoltaa käsitystä siitä, että faktan sijaan matkailijat ovat kiin-

nostuneita tunteista, tarinoista ja mielikuvista, joiden myötä matkakohde muuttuu 

houkuttelevammaksi. Etnologi Katriina Petrisalo kirjoittaa väitöskirjassaan ”Men-

neisyys matkakohteena” (Petrisalo 2001) niistä keinoista, joita käytetään matkakoh-

teen kiinnostavuuden lisäämiseksi. Symboleista, stereotypioista ja mielikuvista ra-

kennettu matkakohde houkuttelee ihmisiä eksoottisuudellaan ja erilaisuudellaan, 

vaikka toisaalta käyttämällä hyväkseen niitä tunnettuja tai tunnetuksi tehtyjä ele-

menttejä, jotka ihmisiä kiinnostavat. 

 

Erilaiset identiteettisymbolit ja tunnuskuvat (Virtanen 1998, 9) ovat tärkeitä mainos-

tettaessa kaupunkia. Matkailijalle vieras tehdään tutuksi jo ennen matkalle lähtöä 

opaskirjojen ja esitteiden välityksellä. Kohdepaikassa opaskirjoista tutuksi tulleet 

symbolit aktualisoituvat, eikä vieras tunnu niin vieraalta, kun jokin on ennalta tut-

tua ja odotettua. Turussa Aurajoki näyttäytyy tunnettujen rakennusten ohella ele-

menttinä, joka matkailuesitteissä nostetaan keskeiseksi osaksi esitettävää kaupun-

kia. Matkailuesitteiden Turussa kaupungin vetovoimaiset kohteet esittäytyvät joki-

rannan kautta: tärkeät kohteet sijoittuvat joen lähelle, ja matkailija opastetaan nii-

den pariin joen kulkua seuraten. 

 

Turun kaupungin 2009 vuoden matkailulehtinen ”Huvia meren rannalla” nostaa 

Aurajoen esille omaleimaisena ja tärkeänä osana kaupunkia. Turun kaupungin his-

toriaa käsittelevä katsaus alkaa otsikolla ”Aurajoelta kaikki alkoi” ja jatkuu esitte-
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lemällä kaupunkia kansainvälisenä kauppapaikkana ja historiallisena keskuksena. 

Jokeen viitataan sanoin ”koko Turku avautuu joelta” ja jokirantaa kuvataan turku-

laisten toiseksi olohuoneeksi. Turku touring mainostaa esimerkiksi järjestämiään 

jokiristeilyjä eräänä tapana lähestyä Turun kaupunkia. Matkailulehtisessä ”täl pual” 

ja ”tois pual” määritteet kertovat matkailijalle missä suositeltu matkakohde sijait-

see. (Turku touring 2009, Huvia meren rannalla, 8-12.) 

 

Myyteistä ja mielikuvista rakennettu kaupunki-imago painottaa tekijöitä, jotka ta-

valla tai toisella koetaan vetovoimaisiksi ja kiinnostaviksi. Turussa Vanhan Suurto-

rin miljöössä järjestettävät keskiaikamarkkinat mainostavat tapahtumaa keskiaikai-

seen tunnelmaan ja ”aitoon” keskiaikaiseen ympäristöön vedoten. Mielikuvilla ra-

kennettu keskiaikatunnelma näyttää nykyihmisen tarpeita tyydyttävän osan histo-

riankirjojen ja – tulkintojen kertomasta totuudesta. Kaupungista ylläpidetty histori-

allisuuteen yhdistettävä mielikuva korostuu käyttämällä mainonnassa ja markki-

noinnissa niitä symboleja, joiden avulla kaupungin visuaalinen ilme muistuttaa his-

toriallisuudesta. Joki toimii tässäkin yhteydessä yhdistävänä tekijänä menneen ja 

nykypäivän välillä; sen välityksellä historia aktualisoituu ja muuttuu kosketeltavak-

si. Jo tietoisuus siitä, että joki on ollut kaupungin sydämessä kirjoitetun historian 

alkuajoista asti, yhdistää nykypäivän ihmisen aikaan, jota ei ole enää mahdollisuut-

ta kokea. 

 

Turussa kaupungin ja matkailupalveluiden markkinointi hyödyntää kaupungista 

muodostunutta imagoa ja sitä kokemuksellisuutta, jonka matkailija voi saada pääs-

tessään tavalla tai toisella kosketuksiin oman ja yhteisönsä menneisyyden kanssa. 

Joki nostetaan lähes poikkeuksetta keskeiseksi tekijäksi matkailumarkkinoinnissa ja 

historiallisiin lähteisiin liittyvien tapahtumien suunnittelussa.  
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5.3. Joki taiteessa 

 

Soutuveneellä joku menee Aurajokea, 

Tuuli hämmentää pilviä kuin kuralientä. 

Lokit seisovat kahta puolen tummaa vettä, 

Välillä ne ovat paperia tuulen hampaissa. 

 

Jarkko Laine (1987) 

 

Hannu Laaksonen nimittää ”Aurajoki- Ajan virta” –teoksessa Aurajokea ”Turun 

eläväksi selkärangaksi” (Laaksonen 2000, 32). Joki on jo pitkään toiminut inspiraa-

tion lähteenä ja se esiintyy lukuisissa taidemuodoissa keskeisenä elementtinä välit-

täen samalla osan siitä merkityksestä, joka joella on ollut osana kaupunkikuvaa ja 

Turkuun kehittynyttä kaupunkikulttuuria. Erilaiset taidemuodot näyttäytyvät kult-

tuurintutkimuksessa välineenä tarkastella niitä merkityksiä, joiden kautta kuvattua 

ja kerrottua välitetään muille. Kulttuurintutkijalle taide näyttäytyy ilmaisukeinona, 

joka on kytköksissä  niihin kulttuurimuotoihin, jonka osana informaatio välittyy 

jaettavaksi vastaanottavaan yhteisöön.  

 

Jouko Grönholm kysyy 2008 ilmestyneessä ”Turku: kirjailijan kaupunki” –

teoksessa onko Turku ”tietyssä maantieteellisessä ympäristössä eri aikoina sijaitse-

va kaupunki” vai ”mielenmaisema, joka viittaa paitsi psykologiaan ja historiaan 

myös yhteiskuntaan ja filosofiaan” (Grönholm 2008, 8). Vaikka ei ole tarkoitus 

lähestyä jokea ja sen merkitystä taiteentutkimuksen näkökulmasta, kuten Grönholm 

Turusta kertovaa kirjallisuutta käsittelevän teoksen esipuheessa, näyttäytyy Grön-

holmin esittämä kysymys kaupungin olemuksesta olennaisena myös tarkasteltaessa 

kaupungissa virtaavaa jokea, jonka kulttuuriset merkitykset muodostuvat tässä ni-

menomaan erilaisten julkisten puhuntojen ja asenteiden perusteella. Joki kuten kau-

punkikin muodostuu siis niistä erilaisesta elementeistä, joiden avulla siitä välitetään 

informaatiota, ja joiden kautta se nähdään Laaksosenkin mainitsemana ”elävänä 

selkärankana”; olennaisena ja keskeisenä osana kaupunkia ja sinne syntynyttä kult-

tuuri-ilmapiiriä. 
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Paikasta ja tilasta kirjallisuudessa ovat kirjoittaneet muun muassa Raoul Palmgren 

(1989) sekä  Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen laitoksen tutkijat, jotka käsitte-

levät kirjallisuudessa näkyvää tilallisuutta teoksessa Paikkoja ja tiloja suomalaises-

sa kirjallisuudessa (1998). Teoksen esipuheessa Pertti Karkama toteaa kirjallisuu-

den kaupunkikuvauksessa olennaista olevan modernismin tila-abstraktion lisäksi se, 

miten tila jäsentyy yhteiskunnallisesti ja ideologisesti (Karkama 1998, 18). Joen 

kuvauksessa nämä merkitykset nousevatkin esille tärkeänä osana maiseman ja mil-

jöön kuvausta: joki sellaisenaan toimii kiintopisteenä, joka määrittää kaupunkia ja 

samalla vetää linjan menneen ja nykyhetken välille. 

 

Grönholm sijoittaa varhaisimman kaunokirjalliseksi miellettävän kaupunkikuvauk-

sen myöhäiskeskiajalle, jolta Annikaisen virren tiedetään periytyvän (Grönholm 

2008, 10, kts. myös Palmgren 1989, 12). Balladissa turkulainen Annikainen huoleh-

tii pitkän talven saksalaisesta hansakauppiaasta, joka kuitenkin kevään tullen jättää 

tytön purjehtiakseen laivallaan uusille vesille. Balladissa Annikaisen kerrotaan is-

tuvan Turun sillalla (Esim. SKVR IX:1 116). Grönholm mainitsee kaupunkikuvaus-

ten yhteydessä myös Daniel Jusleniuksen romanttissävyisen väitöskirjan, joka tie-

teelliseksi tarkoitetusta sävystään huolimatta erottuu varhaisimpana Turku-

kuvauksena, ja piirtää samalla monisävyisen ja ylistävän kuvan 1700-luvun kau-

pungista (Grönholm 2008, 10).  

 

Annikaisen virren ja Jusleniuksen väitöskirjan lisäksi varhaisia Aurajoen kuvauksia 

löytyy esimerkiksi  akatemian kirjastonhoitajana ja oppihistorian professorina toi-

mineen Frans Michael Franzénin tuotannosta (1700-luvun lopulta 1800-luvulle) 

sekä Zacharias Topeliuksen kirjoituksista (Laaksonen 2000, 33). Myöhemmin joki 

toimii keskeisenä maisemaelementtinä esimerkiksi Ursula Pohjola-Pirhosen sekä 

Kaari Utrion romanttissävytteisissä historiallisissa romaaneissa. Näissä joki esittäy-

tyy tunnistettavuutensa ansiosta linkkinä menneen ja nykyhetken välillä ja mahdol-

listaa lukijalle symbolisen paluun kirjan tapahtumapaikoille Aurajoen varteen. 

 

Joki saatetaan esittää persoonallisena hahmona, jota kuvaillaan kuin elävää olentoa. 

Topeliuksen Välskärin kertomuksissa Aurajoki todistaa noidaksi epäillylle Musta 

Jaanalle tehtyä vesikoetta, jossa nainen heitettiin veteen tarkoituksena selvittää 

hukkuuko tämä, vai jääkö kellumaan pinnalle, kuten noidilla oli tapana. Topelius 
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päättää Musta Jaanan tarinaa käsittelevän luvun kirjoittamalla Aurajoesta ylistävään 

sävyyn: 

 

Merkillinen vastakohta! Sama joki, joka nyt hylkäsi luo-

taan tuon taikauskoisen uhrin – sama joki, joka sai olla 

tämän uudemman ajan julman raakuuden todistajana – 

sama joki oli tuo kuuluisa Aura, jonka rannoilla Suomen 

sivistys niin kauniisti kukoisti – tuo Aura, jota runoilijat 

sittemmin niin lämpimästi ylistivät – tuo Aura, jonka ni-

meen on liittynyt kaikki, mitä Suomessa yliopiston ensi  

vuosisatoina oli mainiota tieteen, taiteen ja kirjallisuu-

den alalla! (Topelius 2005, 571). 

 

Aurajoki innostaa proosakirjailijoiden lisäksi myös runoilijoita. Lyyrikoista Aura-

joen rannalla kulkevat esimerkiksi Jarkko Laine (esim. 1987), Tommi Parkko 

(esim. 2004), V.A. Koskenniemi (esim. 1965) ja Kari Aartomaa (esim. 2001), joi-

den tuotannossa joki kulkee tunnistettavana ja periturkulaisena ilmiönä. Uusimpia 

Aurajokeen liittyviä lyriikkatekstejä lienee Maritta Flyktin 2008 julkaistu runoko-

koelma ”Kaksi joutsenta Aurajoessa”. 

 Kuva 35 Luistelijat Aurajoen jäällä 1800-luvulla. (Kuva: TMK) 
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Kuvataiteilijoille joki on ollut itsestään selvä kohde kaupungin alueella. Jokimiljöö-

tä on kuvattu eri näkökulmista sekä harrastelija- että ammattitaiteilijoiden toimesta. 

Eräs tunnetuin Aurajokea maalannut taiteilija lienee Ali Musterhjelmin, joka kuvasi 

erityisesti alajuoksun satama- ja teollisuusnäkymiä 1800-1900 luvun vaihteessa.  

 

Myös tämän päivän taiteilijoille joki tarjoaa niin inspiraatioita kuin edullisen näyt-

tämön taiteelleen. Taiteilijayhdistys Flux Aura pyrkii hyödyntämään joen tarjoamia 

mahdollisuuksia taiteen keinoin. Flux Aura kuvailee itsensä ”poikkitaiteelliseksi 

manifestaatioksi, jossa eri taiteenalojen edustajat käyvät vuoropuhelua toistensa, 

yleisön ja ympäristön kanssa” (www16). Flux Aura 2009 määritellään ympäristö-

taidetapahtumaksi, joka käyttää hyväkseen nimenomaan jokirantaa ja itse jokea. 
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6. JOEN TULEVAISUUS 
 
 
6.1. Joen monta tulevaisuutta ja menneisyyttä 
 
 
Kaupungin elämän ja identiteetin keskuksena jokeen liittyvät suunnitelmat herättä-

vät aina huomiota julkisissa puhunnoissa. Historian saatossa jokirantaan on suunni-

teltu erilaisia rakennusratkaisuja, joista osa on kuitenkin korvattu toisilla suunni-

telmilla tai unohdettu taloudellisten ja käytännöllisten seikkojen vuoksi. Suunnitel-

lut hankkeet heijastelevat osin turkulaisten omaa mielikuvaansa kaupungista, mutta 

samalla jotkut niistä uhkaavat identiteetin tunnuspilareiksi muodostunutta maise-

maa ja miljöötä. 

 

Maiseman radikaali muutos vaikuttaa konkreettisesti tapaan, jolla ihmiset kokevat 

elinympäristönsä. Tuttu ympäristö koetaan tärkeänä, mutta toisaalta muutos uuteen 

voi vaikuttaa myös positiivisesti paikan imagoon ja tapaan, jolla paikka koetaan 

omaksi, otetaan käyttöön ja ymmärretään osaksi kokonaisuutta. Kaupungin sisällä 

on myös monia “näkymättömiä kaupunkeja”, jotka syntyvät toteuttamattomista 

suunnitelmista ja niistä mielikuvista, joita kaupunki siellä elävissä ihmisissä syn-

nyttää. Wäinö Aaltosen museon ja Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviras-

ton 2001 “Näkymätön kaupunki”-näyttely selvitti kontrafaktuaalisen todellisuuden 

luonnetta Turun kaupunkisuunnittelussa 1900-luvulla ja kartoitti niitä suunnitelmia, 

jotka eivät sellaisenaan koskaan toteutuneet, mutta ovat kuitenkin vaikuttaneet sii-

hen nykytilanteeseen, johon eri valintojen kautta on päädytty (Kiiski 2002, 4). 

 

Näkymätön kaupunki- näyttelyjulkaisussa on esitetty monta suunnitelmaa, jotka 

liittyvät kiinteästi Aurajokeen ja sen läheisyyteen. Jokirannassa Aurajoen maisemaa 

korostava arkkitehti Eliel Saarisen suunnittelema monumentaalinen kaupungintalo 

ja sen innoittamat seuraajat, niin kutsutun hämähäkkitontin kirjastosuunnitelmat 

sekä erilaiset tilataideteokset olisivat toteutuessaan muokanneet kaupunkikuvan 

tyystin toisenlaiseksi (Andersson 2002). Nämä toteutumattomat suunnitelmat toi-

saalta peilaavat kaupunkilaisten käsitystä omasta itsestään ja elinympäristöstään: 

Aurajoki ranta on haluttu muokata näyttäväksi ja huomiota herättäväksi kokonai-

suudeksi, jossa sijaitsevat kaupungin tärkeimmät laitokset. Kaupungin elämä halu-
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taan jokirantaan, joka näyttää kulkijalle kaupungin edustavimman julkisivun eri-

laisine rakennuksineen ja taideteoksineen. 

 

Nykypäivänä jokirantaan liittyvissä suunnitelmissa näkyy vahvasti historian ja uu-

distumisen välinen ristiriita, joka korostuu, kun kulttuurimaisemaan mielletyt arvot 

joutuvat uhatuiksi tai toisaalta pyrkivät korostumaan uusien ratkaisujen myötä. Jo-

kirannan asuntorakentaminen, uusi silta ja kävelytiet herättävät keskustelua ja saa-

vat puolelleen niin vastustajia kuin kannattajiakin. Selvää on, että kaupungin sydä-

messä virtaava joki herättää tunteita ja siihen liittyvät muutostyöt koetaan konkreet-

tisena muutoksena kaupungin ilmeeseen. 

 

Keskustelua herättänyt Pennisilta on ollut esillä kaupunginhallituksen kokouksissa 

ja se on nostettu esille yhtenä mahdollisuutena kehittää ja elävöittää Suurtorin ja 

kulttuurikeskuksen elämää. Asemakaavatoimiston 19.11.2007 päivätyssä luonnok-

sessa Penninsiltaa suunnitellaan Auransillan ja Tuomiokirkkosillan väliselle alueel-

le joko “alkuperäiselle” 1414-luvulta juurensa juontavalle paikalle Suurtorin pääs-

sä, Kaupunginkirjaston pihan ja Nunnakadun välille, tai jollekin muulle sopivalle 

paikalle, jossa se mahdollistaisi kevyen liikenteen kulun joen rannalta toiselle 

(Ympkaalk § 852). Aurajoen kevyen liikenteen silta liittyy “Ihmiselle parempi kes-

kusta”-hankkeeseen, jolla Turun kaupunki toteuttaa Euroopan aluekehitysrahaston 

EAKR-ohjelman kaupunkiosiota (Ympkaalk 852). 

 

Ongelmalliseksi kevyen liikenteen sillan rakentamisen muodostaa maiseman kult-

tuurihistoriallinen arvo, joka tulee muuttumaan mahdollisen sillan rakentamisen 

myötä. 8.1.2005 asemakaavassa Aurajoen varren ja Rantakatujen välinen puisto-

kaistale on suojeltu määräyksellä, jonka mukaan alue on valtakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristö, eikä alueella olevia rakenteita ja kasvustoa saa hävittää, vaan 

niitä tulee hoitaa sen historiallisen arvon mukaisesti (Ympkaalk § 852). 

 

Ympäristö-ja kaavoituslautakunnan pöytäkirjassa nostetaan näkyvästi esille sekä 

uhat että mahdollisuudet, joita uusi silta voisi tuoda kaupunkikuvaan. Kaupunkilais-

ten keskuudessa mielipiteitä sillasta on sekä puolesta että vastaan ja Turun Sanomi-

en mielipidekyselyn perusteella suosituimmaksi sijoituspaikaksi uudelle sillalle 

muodostui sen perinteiseksi koettu paikka Suurtorin ja nykyisen Brahenkadun välil-
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lä (TS 21.4.2007). Mahdollisen sillan on povattu olevan “osa Turun kaupunkikes-

kustan kehittämistyötä” (TS 25.1.2008), mutta toisaalta silta koetaan myös hyödyt-

tömänä ja turhana (Esim. TS 16.12.2007 ja 19.1.2008). 

 

Pennisillan lisäksi kaupunkikuvaa olennaisesti muuttavaa rakennuskantaa on suun-

niteltu muun muassa alajuoksun entiselle telakka-alueelle. Korppoolaismäen ja 

Maununtyttärenpuiston alueelle joen itärannalle on suunniteltu asuinrakennuksia, 

joiden ansiosta aluetta pyritään muokkaamaan uutta ja vetovoimaista keskusta-

asumista tarjoavaksi alueeksi. Ympäristö- ja kaavoituslautakunnan esityslistassa 

Aurajoen ranta-alueelle on suunniteltu asuinkortteleita 2,6 hehtaarin verran, minkä 

lisäksi tarvittava katuyhteys on kaavailtu louhittavaksi kallion läpi. Suunnitelmat on 

otettu vastaan ristiriitaisesti ja esimerkiksi Turun maakuntamuseo kieltäytyy puol-

tamasta kaavamuutosta esitetyllä tavalla, joka sellaisenaan vaikuttaisi peruuttamat-

tomalla tavalla kulttuurimaisemaan (Ympkaalk §547 ja Ympkaalk § 572). 

 

6.2. Aurajoki 2011 

 

Turku hyväksyttiin Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2011. Kulttuuri-

pääkaupungin tarkoituksena on EU:n edellytysten mukaan laatia kulttuuritapahtu-

mien ohjelma, jossa korostetaan kaupungin omaa kulttuuria ja kulttuuriperintöä, 

sekä kaupungin asemaa osana yhteistä kulttuuriperintöä. (www16) Turun kaupunki 

nosti kulttuuripääkaupunkihakemuksessa erityisesti esille kaupungin historian ja 

kulttuuripääkaupunkivuoden teema ”Turku palaa” kertoo yhtä lailla toisaalta Turun 

monista tulipaloista ja palaamisesta pääkaupungin asemaan, toisaalta taas innosta, 

jolla kulttuuripääkaupunkihankkeeseen suhtaudutaan (www 18.). 

 

Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden historia ulottuu vuoteen 1983, jolloin EU:n 

kulttuuriministerit päättivät nimetä vuosittain jonkin kaupungin kulttuurikaupun-

giksi. Nimitys muuttui 1990-luvulla kulttuuripääkaupungiksi, ja kulttuuripääkau-

punkiohjelman avulla pyritään lisäämään Euroopan kansalaisten välistä vuorovai-

kutusta ja esittelemään kulttuurien rikkautta ja moninaisuutta. (www17). 

 

Aurajoki nostetaan kulttuuripääkaupunkihakemuksessa ja erilaisissa hankesuunnit-

teluissa esille osana kaupungin keskustaa. Hankekirjan mukaan kulttuuripääkau-
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punkivuoden avajaiset vietetään Aurajoen rannassa, ”Turun ja sen kulttuurin sydä-

messä”, jossa satamasta tuomiokirkolle etenevä Aurajoki-sinfonia ja joen juhlalli-

nen syttyminen tuleen juhlistavat kulttuuripääkaupunkivuoden alkamista. Hankekir-

jassa Aurajoen rannalle kaavaillaan myös kesäaikaan toimivia Camera Obscura-

kontteja, jotka tuovat pimeyden 876 sävyä-hankkeen miljöön kesäiseen kaupunkiin 

ja joen aalloilla keinuvaa Turku 2011-saunaa. Joen alajuoksulle on suunnitteilla 

ulkoilmakatsomo, ja nostokurjet saavat valaistuksen. (www18.) 

 

Kulttuuripääkaupunkihankkeeseen joki liitetään myös Turku Baltic Sea Event-

tapahtumassa, jossa kansainvälinen meriteema kerää aiheesta kiinnostuneita elokui-

seen Turkuun. Aurajoen ansiosta tapahtuma levittäytyy kaupungin keskustaan asti 

yhdistyy näin muihin kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumiin. Turun satama-

alueelle leviää 2011 vuoden yhteydessä erilaisia taideteoksia, kuten valo-ja media-

taidetta yhdistelevä Taiteen majakka. (www 18.) 

 

Joki määritellään tiiviiksi osaksi kaupungin historiaa ja kulttuuripääkaupunkihake-

muksessa kaavaillaan penninsillan rakentamista Aurajoen yli niin, että nykyinen 

kirjaston kortteli yhdistyisi vanhalle paikalleen rakennetun sillan välityksellä van-

haan suurtoriin ja kulttuurikeskukseen. Museoiden ja avoimen, torinomaisen kau-

punkitilan myötä jokiranta tarjoaa ihanteellisen paikan useille suunnitelluille tapah-

tumille ja kulkuväylänä toimivan joen välityksellä kulttuuripääkaupunki yhdistyy 

myös muihin Itämeren satamakaupunkeihin, joista Tallinna on niin ikään kulttuuri-

pääkaupunkina vuonna 2011. (www 18.) 

 

6.3. Haasteet 

 

Jokiranta on tulevaisuudessa väistämättä muutoksen edessä. Kaupunkisuunnittelu, 

rakennushankkeet ja viihtymistä edesauttavat ratkaisut kohdistuvat osaltaan Aura-

jokeen ja sen ympäristöön, joka suuresta kulttuurillisesta arvostaan huolimatta on 

myös osa elettyä keskustaa. Erilaiset muutokset tutussa elinympäristössä vaikutta-

vat siihen tapaan, jolla ympäristö koetaan, mutta samalla ne toimivat linkkinä ny-

kyisyyden ja tulevaisuuden välillä. Ei ole tarkoituksenmukaista muovata jokirantaa 

museomaiseksi tilaksi, vaan sen elinvoimaisuuden takaamiseksi myös muutokset 

ovat väistämätön osa joen tulevaisuutta. 
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Tarkasteltujen vuosisatojen aikana suurin muutos joen ja jokirannan elämässä on 

liittynyt joen erilaisten käyttötarkoitusten muuttumiseen. Tätä nykyä joen taloudel-

linen merkitys on vähäinen, mutta sen sijaan se nostetaan esille tarkasteltaessa kau-

pungin imagoa ja niitä tekijöitä, jotka koetaan olennaisiksi kaupunkikuvaa ajatelles-

sa. Joen muuttuminen museoiduksi kokonaisuudeksi näyttäytyy riskinä, kun ajatel-

laan joen ja jokirannan historiaa osana elävää ja elinvoimaista kaupunkia. Niin 

ikään kaikella on oma aikansa: jokirannan arvokkaiksi mielletyt puut, rantapenger-

rykset ja laiturit tulevat tiensä päähän ja kaipaavat uusimista. Muutoksiin suhtaudu-

taan usein negatiivisesti, mutta samalla ne mahdollistavat jokirannan uusiutumisen 

aikakauden tarpeita vastaavaksi. 

 
Karoliina Pispa tarkastelee Helsingin yliopiston maantieteen laitokselle 2004 val-

mistuneessa Pro gradu työssään Vantaan Rekolanojan merkitystä osana kaupunki-

luontoa ja paikallisten kokemusmaailmaa. Pispan kaupunkiekologinen tutkimus 

osoittaa ojalla olevan sosiaalista merkitystä: se on tärkeä luonto- ja virkistäytymis-

kohde. Kaupunkisuunnittelua tarkastellessaan Pispa ottaa esille muutoksen, joka 

kaupunkiympäristössä tapahtuessaan vaikuttaa ihmisten asuinympäristöön ja tutuksi 

koettuun maisemaan (Pispa 2004).  

 

Pispa konkretisoi opinnäytetyössään muutoksen merkityksen lähiympäristön asuk-

kaille (Pispa 2004). Aurajoen kohdalla muutos ei kosketa pelkästään jokirannan 

asukkaita, vaan kaikkia niitä kaupunkilaisia, jotka mieltävät joen osaksi identiteet-

tinsä rakennusaineita. Joki on yhteinen, mutta suoraviivaisessa päätöksenteossa pai-

kalliset merkityksenannot jäävät toiseksi taloudellisten ja käytännöllisten ratkaisu-

jen tieltä. Pysähtyneisyyden lisäksi joen tulevaisuutta uhkaavat ne ratkaisut, jotka 

eivät ota huomioon joen paikallista merkitystä ja niitä erilaisia seikkoja, joista kau-

punkilaisten identiteetti ja toisaalta joen eri merkitykset muodostuvat. 

 

Erilaiset jokirantaan liittyvät muutostyöt uhkaavat kulttuurimaisemaa, mutta toisaal-

ta vievät eteenpäin muutosta, joka näyttäytyy väistämättömänä tulevaisuutta ajatel-

len. Huviveneilyn katoaminen ja taloudellisen merkityksen väheneminen edesautta-

vat joen museoitumista. Jos jokiranta ei tarjoa virikkeitä ja mahdollisuuksia osallis-

tua ja kokea itsensä osaksi ympäristöä, siirtyy nyt rannoilla elettävä elämä toisaalle 

kaupungissa. Toisaalta jokimiljöön muutokseen tähtäävät suunnitelmat saattavat 
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nekin epäonnistuessaan edesauttaa jokirannan käytön ja arvostuksen vähenemistä. 

Kulttuurimaisemaan rakennettava Pennisilta muuttaa lopullisesti maisemaa ja tuho-

aa ne kaupunkirakenteen osat, jotka on totuttu kokemaan osaksi kotoista kaupunki-

kuvaa. Samalla tavoin alajuoksun entiselle telakka-alueelle suunniteltu kerrostalo-

rakentaminen uhkaa maisemaa ja vaikuttaa pahimmillaan jokirannassa järjestettä-

viin tapahtumiin: esimerkiksi Lentävän hollantilaisen kaltainen musiikkitapahtuma 

ei ole mahdollista järjestää, jos lavan taustalla kohoaa moderni kerrostalo kirkkaine 

valoineen. 

 

Muutoksen väistämättömyydestä johtuen jokirannan rakenteeseen ja erilaisiin 

hankkeisiin vaikuttavat osapuolet ovat suuren haasteen edessä. Jokiranta on vahvas-

ti mielletty ja ymmärretty osaksi kaupunki-imagoa ja siinä tapahtuneet muutokset 

huomataan. Joen merkityksen tiedostaminen on kuitenkin myös siirtänyt kaupungin 

elämää kohti joen rantaa: kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumat, mainonta ja 

matkailumarkkinointi sekä monet tapahtumat hyödyntävät jokea ja niitä erilaisia 

merkityksiä, joita se muodostaa ympärilleen. 
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