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•

Johdanto
Julkinen valaistus on nykyajan vauraan maailmanosan

Tästä on kyse

kaupungeissa oletusarvoinen osa pimeän vuorokaudenajan arkea. Valaisematon kaupunkiympäristö miel-

• Julkisen valaistuksen historia Turussa
alkaa 1700-luvun puolivälistä. Vuonna
1805 kaupungin kaduille ripustetut katulyhdyt aloittivat Turussa ”Valon vuosisadan”, jonka päätteeksi sytytettiin
ensimmäiset sähkölyhdyt vuonna 1899.

letään helposti turvattomaksi, ja julkisen valaistuksen
vähentäminen herättää tavallisesti huomattavaa vastustusta. Toisaalta valosaasteen aiheuttamat ongelmat ja
valaistuksen energiankulutus ovat herättäneet keskustelua valon tarpeellisuudesta, merkityksestä ja rajoittamisesta. Hyviä esimerkkejä ovat Ranskaan perustetut

• Keinovalon käytäntöjen ja kokemusten
historia tarjoaa ideoita myös nykyhetken kaupungin valaisemiseen. Pimeän
vuodenajan ja yöllisyyden kulttuurihistorialla on paljon sanottavaa myös
tämän hetken turkulaisille.

valosuojelualueet ja historiallisten kaupunkikeskustojen
julkisen valaistuksen himmentäminen sekä vuonna 2018
säädetty valosaasteen rajoittamiseen tähtäävä laki.
Julkisen valaistuksen merkitysten ymmärtäminen nykyajassa edellyttää valon teknologian ja valaistukseen liit-

• Julkinen valaistus ja tilapäiset valotaideteokset on tärkeä vetovoimatekijä
sekä kaupunkilaisille että turismille.
Niihin voidaan sisällyttää myös kaupungin julkisen valon pitkästä historiasta
kertovaa sisältöä yhä helpommin.

tyvän kokemushistorian ymmärtämistä. Keskeinen osa
kaupunkien modernisaation historiaa on kysymys siitä,
miten julkinen valo koki kahdessa vuosisadassa muutoksen ylellisyydestä ja toisaalta rankasti vastustetusta
ympäristön häiriötekijästä kansalaisoikeudeksi mielletyksi, oletusarvoisen huomaamattomaksi hyödykkeeksi.
Tässä katsauksessa tarkastellaan julkisen valaistuksen läpimurron vuosisataa, 1800-lukua. Hanke pohjautuu Turkua koskevaan tapaustutkimukseen, joka on
osa laajempaa käynnissä olevaa hanketta 1800-luvun
maailman pohjoisimman kaupungistuneen alueen –
Pohjois-Euroopan – kaupunkien julkisen valaistuksen
kehityksestä. Pohjoinen Eurooppa tarjoaa globaalisti
kiinnostavan tutkimuskontekstin keinovalon kulttuurihistorian tutkimukselle, sillä valon vuodenaikaisvaihtelut ovat täällä suurempia kuin missään muualla ennen
1900-lukua kaupungistuneella alueella maailmassa.
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Turun 1800-luku on julkisen valon historian näkökul-

pääosin läpi yön palaneet kaasulyhdyt, joita kaupun-

masta kiehtova tutkimuskohde. Vuosisadan alussa

gin keskeisimmissä osissa jo korvattiin valovoimaltaan

kaupunkilaisten ainoa yöllinen valonlähde kaduilla oli

kirkkaammilla sähkövaloilla. Seuraavassa tarkastellaan

mahdollisesti mukana ollut oma käsilyhty. Sata vuotta

tämän valon vuosisadan teknologisia, topografisia ja ko-

myöhemmin kaupungin miltei kaikkia katuja valaisivat

kemushistoriallisia ulottuvuuksia.

Kuva 1. Puutolpan päässä oleva öljylyhty Luostarinmäellä vuonna 1912 talon n:o 172
edessä. Kuvaaja: Hjalmar Renvall. Åbo Akademin kuva-arkisto.

Teoreettinen ja tutkimuksellinen
tausta
Julkisen valaistuksen tarina ylellisyydestä miltei kansa-

keskeisin aihealueen historiantutkimus, jonka viitoit-

laisoikeudeksi mielletyksi hyödykkeeksi asettuu kiinnos-

tamaa tietä aihepiirin myöhempi tutkimus on kulkenut.

tavasti modernisaation, tekniikan historian ja kaupunki-

Myöhemmässä tutkimuksessa on käsitelty esimerkiksi

ympäristön kokemushistorian leikkauspisteeseen. Valo

1700-luvun hovikulttuurin yhteyksiä katuvalaistukseen

on yhtäaikaisesti fysikaalinen ja mitä moninaisimpien

ja valospektaakkeleihin.2

kulttuuristen ja sosiaalisten merkitysten täyttämä ilmiö.
Fysikaalisessa mielessä valo on mitattavaa, absoluut-

Tässä katsauksessa esiteltävän tutkimuksen teoreet-

tista ja muuttumatonta. Kulttuurisesta näkökulmasta se

tiset lähtökohdat rakentuvat keinovalon sosiaalisten ja

taas on mitä suhteellisinta ja muuttuvaa.

kulttuuristen merkitysten ympärille. Tutkimuksessa on
pyritty ymmärtämään keinovalon historian kokemuksel-

Valaistuksen historiaa tutkittiin 1980-luvulle lähinnä tek-

lista ja yhteiskunnallista ulottuvuutta, ajallisen ja teknisen

niikan ja teknologian historian lähtökohdista. Wolfgang

kehityksen rinnalla. Tutkimus kietoutuu tämän hetken

Schivelbushin vuonna 1983 julkaisema tutkimus Licht-

ajankohtaisista tutkimussuuntauksista etenkin aistien

blicke – Zur Geschicte der künstlichen Helligkeit im 19.

historiaan, elettyyn ja koettuun tilaan sekä kokemuksen

Jahrhundert toi näyttämölle keinovaloon liittyvät so-

historiaan. Aineistona on käytetty historiallista paikkatie-

siaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet. Teos on edelleen

toa, ja menetelminä asiakirjojen sisällön tilallisen logiikan
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paljastamista ja sijoittamista kartalle, tekstinlouhintaa ja

Turun pysyvää valaistusta edelsivät kaupungissa järjes-

tilastollisia menetelmiä.

tetyt tilapäiset juhlavalaistukset. Vuosisadan vaikuttavin,
ja ensimmäinen koko kaupungin laajuinen juhlavalaistus

Historiantutkimuksen yksi peruslähtökohta on, että se

toteutettiin keväällä 1775 kuningas Kustaa III:n vierail-

tuotetaan nykyhetkessä, kumpuaa tämän hetken ihmisen

lessa kaupungissa. Tuolloin kaikkien kaupunkilaisten tuli

ja yhteiskunnan tärkeinä pitämistä ilmiöistä sekä muotoil-

valaista katujen varren ikkuna kynttilöin illan hämärtyes-

laan kertomukseksi ja tiedoksi nykymaailman käsittein ja

sä, ja kaupungin julkisille paikoille oli sijoitettu kuvin ja

teknologioin. Keinovalon historiaa tutkittaessa tämän het-

tekstein varustettuja transparentteja eli kankaasta tehty-

ken maailmaan liittyvä ulottuvuus tulee esiin ehkä tavan-

jä läpikuultavia tauluja, joiden takana oli lyhtyjä. Lisäksi

omaista näkyvämmin. Tutkimuskohde kietoutuu nyky-

Turun tuomiokirkon torni oli juhlavalaistu.4

maailman kaupungeissa ongelmaksi muodostuneeseen
liialliseen valaistukseen sekä energiankulutukseen.

Pysyvän katuvalaistuksen aikaansaaminen liittyi monien
Euroopan kaupunkien tapaan kuninkaan aloitteeseen, ja

Viimeaikaiset suunnitelmat älykkäistä valaistusjärjes-

Turussa asiaa ajoi esivallan edustajana maaherra. Vali-

telmistä, jotka käynnistyvät liikkeentunnistimien väli-

tettavasti Turun maistraatin pöytäkirjat vuosilta 1788–

tyksellä tai lenkkimatkan varrelle puhelimella etukäteen

1807 ovat kadonneet, eikä ole mahdollista selvittää,

tilattuna, heijastelevat yllättävän paljon 1800-luvun va-

millaisia keskusteluja katuvalaistuksen perustamisesta,

laistussuunnitelmiin liittyneitä keskusteluja. Niissä nou-

toteuttamisesta ja tarpeellisuudesta käytiin 1800-luvun

sivat esiin valaistuksen tarpeellisuus ja sen aiheuttamat

alkuvuosina. Muista lähteistä, etenkin sanomalehdistä,

kustannukset. Toisaalta keinovalo oli vielä 1800-luvun

kuitenkin selviää, ettei valaistusta nähty yksiselitteisesti

ihmisille teknologinen edistysaskel ja ylellisyys, joten

edullisena asiasta: vastuu sen järjestämisestä nimittäin

heidän olisi ehkä ollut vaikea kuvitella liiallisen valon jos-

lankesi kaupungin talonomistajille.5

kus muodostuvan yöllisten kaupunkien ongelmaksi.

Marraskuussa 1805 Turun kaduilla sytytettiin ensimmäi-

Yksi merkittävä ulottuvuus on historiallisen tiedon yh-

set noin kolmesataa kynttilä- ja öljylyhtyä. Åbo Tidningar

teys nykyajan kaupunkien ongelmiin, suunnitteluun ja
poliittiseen

päätöksentekoon.

-lehti uutisoi tapahtumasta ylistävään sävyyn: artikkelissa

Historiantutkimukselle

korostui katuvalaistuksen merkitys kaupunkikehityksen

ominaisten teoriakontekstien ohella julkisen valon men-

edistysaskeleena, jollaisen Turkukin oli vihdoin ottanut.6

neisyydestä ja nykyisyydestä on yhtäältä perusteltua
pyrkiä ymmärtämään nykyisten valaistusjärjestelmien ja

Eurooppalaisittain katsoen Pohjois-Euroopan kaupungit

käytäntöjen historiallista kehitysprosessia. Toisaalta on

valaistiin verraten myöhään, noin vuosisata sen jälkeen

perusteltua pohtia myös millaisia ideoita ja innovaatioita

kun katuvalaistus oli otettu käyttöön Keski-Euroopan

historiantutkimuksen esiin nostamat ilmiöt voisivat tarjo-

metropoleissa ja keskisuurissa kaupungeissa.7 Hieman

ta tämän päivän kaupunkien suunnitteluun.

sen jälkeen, kun Turun kadut oli valaistu kynttilä- ja öljylyhdyin, pystytettiin Lontooseen ensimmäiset kaasulyh-

Kynttilävalosta kaasuvaloon ja
lopulta sähkövaloon

dyt vuonna 1812.8 Tämä uusi teknologia mahdollisti noin
kymmenen kertaa tehokkaamman valaistuksen, ja sen
taustalla olevat kaasulaitokset olivat myös maailman en-

Ensimmäiset tiedot pysyvästä julkisesta valaistukses-

simmäinen keskitetty energiantuotantojärjestelmä.

ta Turussa liittyvät vuonna 1765 raatihuoneelle sijoitettuun lyhtyyn. Sen tarkoitus oli ehkäistä varkauksia,

Turun palo 1827 vaikutti merkittävästi kaupungin va-

3

sillä raatihuoneella säilytettiin kaupungin omaisuutta.

laistukseen, sillä sitä seuranneessa uudessa kaavassa

1700-luvun jälkipuolisko oli Ruotsin kaupungeissa jul-

kaupunkialue laajeni ja kadut levenivät. Palon jälkeen

kisen valaistuksen ja valospektaakkelien läpimurron ai-

yksi ensimmäisistä toimenpiteistä oli asentaa katulyh-

kaa. Tukholma sai katuvalot vuoden 1747 valtiopäivien

dyt aiemmin valaisemattomiin, palolta säilyneisiin syr-

alla, Göteborg 1770-luvulla ja seuraavana Turku vuonna

jäisiin kaupunginosiin, kuten Luostarinmäelle.9 Valaistus

1805.

järjestettiin kokonaan uudelleen, ja kiinteistölaitoksen
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Valaistuksen teknologiat ja käytännöt

arkistossa säilyneessä kartassa on esitetty 1830-luvun
alun katulyhtyjen paikat kaupungissa.10 Valovoima oli

Julkisen valaistuksen toteutus 1800-luvun Turussa kyt-

kuitenkin samaa luokkaa kuin aiemminkin, ja vuodelta

keytyy valon energiamuodon ohella sekä muihin teknisiin

1857 oleva lehtikirjoitus paljastaa havainnollisesti, miten

parannuksiin että ennen kaikkea valaistuksen yhteisölli-

pimeä yöllinen kaupunki oli; kirjoittaja kuvaa, miten syk-

siin käytäntöihin. Ensimmäinen, vuonna 1805 käyttöön

syisin on jatkuvasti vaarassa astua harhaan, sillä kau-

otettu katuvalaistus perustui maistraatin määräämien

pungissa ei yksinkertaisesti näe kulkea.11

talonomistajien velvollisuuteen hankkia lyhdyt ja poltto-

Kaasuvalo nousi Ruotsissa ja Suomessa esiin lehdis-

aine sekä pitää lyhdyt palamassa syyskuulta huhtikuulle

tössä 1800-luvun alkuvuosikymmenillä. Kesti kuitenkin

hämärän laskeutumisesta iltayhteentoista.15

1850-luvulle ennen kuin Suomen kaupungeissa alettiin

Lyhtyjen yksityinen ylläpito ei ollut ongelmatonta. Osa

suunnitella kaasulaitoksia, ja ensimmäisenä kaasuvalot

kaupunkilaisista suhteutui velvollisuuteen vastahankai-

otettiin käyttöön Helsingissä vuonna 1858.12 Turun kaa-

sesti, ja ylläpitoa ei helpottanut se, että velvollisuus oli

suvalaistus sytytettiin ensi kerran marraskuussa 1863,

porrastettu talojen vaurauden mukaan. Varakkaammat

ja sanomalehtien ilmaisuista tulee hyvin esiin aikalaisten

taloudet saivat yksin ylläpidettäväkseen lyhdyn, kun vä-

kokema merkittävä parannus valovoimassa.13 Kaasuva-

hemmän vauraiden kohdalla ylläpitovelvollisuus jaettiin

laistus laajeni vähitellen keskustasta kaupungin laidoille.

kahden, kolmen tai neljän talon kesken.16 Ylläpitovuoro-

Uuden valaistusteknologian käyttöönoton edelläkävijöitä

jen sekaannukset ja siitä aiheutuneet ongelmat ovat tal-

olivat yksityiset teollisuuslaitokset: ensimmäiset sähköva-

lentuneet maistraatin pöytäkirjoihin, sillä velvollisuuden

lot Turussa asennettiin 1880-luvun Rettigin tupakkateh-

laiminlyönnistä oli määrätty sakko.17 Kaupunkilaisten

taaseen. Ensimmäiset sähkövalolla toimivat katulyhdyt

aseman epäsuhtaa korosti se, että lyhtyjenpitovelvolli-

otettiin käyttöön Kauppatorin ympäristössä vuonna 1899,

suus koski vain kaupungin keskeisten osien ja suurim-

ja kaasuvaloja alettiin vähitellen korvata sähkövaloilla. Vii-

pien katujen varsien taloja. Kuninkaalle tehdyt valitukset

meiset kaasulyhdyt purettiin kesällä 1929.

sekä maistraatin pöytäkirjoihin kopioidut kirjeet nostavat

14

Kuva 2. Varhaisin säilynyt valokuva kynttilä- tai öljylyhdystä Turun kaduilla. Kuvassa nykyisten Kaskenkadun ja Sirkkalankadun risteyksessä vuodelta 1857. Turun museokeskus.
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esiin aikalaistuntoja ja vihaisiakin reaktioita epäoikeu-

kuitenkin kasvoi asemakaavauudistuksen myötä. Niiden

denmukaiseksi koettuun järjestelyyn.

ylläpito hoidettiin huutokauppaamalla vastuu lyhdyistä

18

pienimmän korvauksen pohjalta, tavallisesti vuodeksi

Alkuvaiheessa lyhdyt olivat himmeitä, niissä oli hamp-

kerrallaan.23 Vuonna 1854 julkisia lyhtyjä oli kaupungissa

pu- tai pellavaöljyllä palanut sydän tai kolme talikynt-

kaikkiaan 32 kappaletta.24 Siirtyminen öljy- ja kynttilälyh-

tilää. Noin kolmensadan lyhdyn valovoimaa suurempi

dyistä kaasuvaloon näkyy mm. sanomalehti-ilmoituksis-

yhteisöllinen merkitys oli katujen turvallisuuden näkö-

sa, joissa talonomistajat myivät lyhtyjä ja niiden pidik-

kulmasta sillä, että lyhtyjään sytyttävät, niiden palamis-

keitä tarvitseville tai romuraudaksi vuosina 1862–1863.

ta valvovat ja yhdentoista aikaan lyhdyn sammuttavat

Alkuperäisiä lyhtyjä ei ole säilynyt, ja niistä on jäljellä yksi

kaupunkilaiset loivat yhteisöllistä turvallisuuden tunnetta

ainoa valokuva (kuva 2) vuodelta 1857.25

ja yhteisöllistä kontrollia kaupungin kaduille. Himmeälläkin valovoimalla oli silti merkitys kaupungissa, jossa tätä

Kaasulaitoksen perustaminen ja kaasujohtojen vetämi-

ennen kuutamottomana yönä kulkiessaan oli saattanut

nen Turun katujen alle oli aikanaan mittava panostus

jopa törmätä vastaantulijoihin.19

energiainfrastruktuuriin, suorastaan ennennäkemätön
1860-luvun alun turkulaisille. Kaasulaitos oli osakeyhtiö,

Jo ensimmäisten katuvalojen joukosta löytyi kuitenkin

joka sitoutui rakentamaan putkiston ja toimittamaan ka-

peilein ja reflektorein varustettuja lyhtyjä, jotka vahvis-

tulyhtyihin ja yksityisille kuluttajille kaasua kaupungin ja

tivat ja suuntasivat valoa.20 Tehokkaaseen palamiseen

yhtiön tekemän sopimuksen mukaisesti. Vuonna 1891

perustuvia Argand-lamppuja hankittiin Turkuun myös

kaupunki hankki kaasulaitoksen osake-enemmistön.

verraten varhain, vuonna 1825.21 Nämä kaasua edel-

Kaasulaitoksen paikaksi valikoitui Eerikin- ja Ursininka-

tävät palamiseen ja heijastamiseen liittyvät innovaatiot

tujen kulmauksessa sijainnut tontti, mistä kaasujohdot

tulivat etenkin Ranskasta, missä Pariisi oli 1700-luvun

kulkivat aluksi vain keskikaupungille ja vähitellen muual-

lopun katulyhtyteknologian edelläkävijä.22

le kaupunkiin. Kaasua tuotettiin alkuvaiheessa 400 000

Turun palon jälkeen lyhtyjenpitoa jatkettiin samanlaisella

kuutiometriä vuodessa, ja noin puolet siitä kului katuva-

talonomistajien velvollisuuksiin perustuvalla järjestelyllä.

laistukseen.26

Julkisten, kaupungin vastuulle kuuluvien lyhtyjen määrä

Kuva 3. Vanhojen öljylyhtyjen myynti-ilmoitus sanomalehdessä.
Sanomia Turusta 13.11.1863.
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Kuva 4. Turun kaasulyhtyjen määrä 1863–1930. Piirros: Panu Savolainen.
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Vuonna 1863 kaupungissa oli 217 kaasulyhtyä, joista

vuonna 1805, valaistus sijoittui aluksi keskeisille paikoil-

198 oli tolppien päällä ja 19 kiinnitettynä rakennusten

le ja suurten katujen varsille, ja kujat ja kaupungin reuna-

seinissä oleviin pidikkeisiin.

Kaasuvalaistus ei aluksi

alueet jäivät vaille katulyhtyjä. Kaupungin periaatteena

ollut ympärivuorokautinen, vaan lyhdyt paloivat täydellä

oli nimenomaan keskeisimpien paikkojen ja kulkuväylien

liekillä kello 11 asti ja puolella liekillä klo 01 asti, ja kuu-

valaiseminen.31

27

tamon aikaan kirkkaalla säällä lyhdyt olivat sammutet-

Havainnollisen käsityksen katuvalaistuksen luomasta

tuina.28 1800-luvun lopulla osaa lyhdyistä alettiin käyttää

yleisestä turvallisuudesta antaa maaherraan kaksi kuu-

läpi yön, ja kaupungissa oli vuoteen 1929 asti ”ilta- ja

kautta Turun palon 1827 jälkeen antama määräys, jonka

aamulyhtyjä”, joista ensin mainitut sammutettiin klo 12

mukaan palolta säilyneet syrjäisemmät kaupunginosat oli

ja jälkimmäiset paloivat aamun sarastukseen asti.29 Kaa-

valaistava. Palo oli tuhonnut miltei kaikki aiemmin valais-

sulyhtyjen määrä oli korkeimmillaan vuonna 1914, jolloin

tut alueet, ja katuvalaistus todennäköisesti ymmärrettiin

niitä oli 796 kappaletta.30 Ensimmäisen maailmansodan

merkittäväksi turvallisuutta lisääväksi tekijäksi kriisitilan-

aikana valaistusta rajoitettiin merkittävästi energian-

teen keskellä. Vanhin katulyhtyjen sijaintia selventävä

säästösyistä (kuva 4). 1920-luvun puolivälin kaasulyhtyjen määrä väheni nopeasti sähkövalojen yleistyessä.

kartta on Engelin vuoden 1828 asemakaavan päälle tehty

Valon topografia

tassa lyhdyt on sijoitettu ainoastaan palossa tuhoutuneen

päiväämätön suunnitelma katulyhtyjen sijoittelusta. Karalueen kortteleihin, ilmeisesti siksi, että valaistus oli muu-

Valon maantieteelliset ulottuvuudet ovat muovanneet

alla kaupungissa jo järjestetty syksyllä 1827.32

kaupunkien sosiaalista topografiaa ja esimerkiksi määrittäneet keskeisten ja perifeeristen alueiden muodos-

Katuvalaistuksen

tumista katuvalaistuksen alkuajoista alkaen. Turussa,

keisyyteen on Turussa nähtävissä niin ensimmäisen

•

Vähintään yhden talon ylläpitämä lyhty



Kahden talon ylläpitämä lyhty

kietoutuminen

kaupunkitilan

 Kolmen talon ylläpitämä lyhty
 Tontteja, joiden ei tarvinnut osallistua lyhtyjen pitoon

Kuva 5. Laiminlyöntien ja riitojen kohteena olleet kynttilä- ja öljylyhdyt vuosina 1807–1810. Kartta: Panu Savolainen.
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Kuva 6. Luostarinmäelle loppuvuodesta 1827 asennettu katuvalaistus. Himmeällä punaisella C. L.
Engelin vuonna 1828 vahvistettu ja 1830-luvun aikana kartan alueelle toteutettu ruutukaava.
Kartta: Panu Savolainen.

Tutkimuksen yhteiskunnallinen
merkitys

kynttilä- ja öljyvalon, kaasuvalon kuin sähkövalon-

Keinovalon historia on yhteiskunnallisen ulottuvuuden

kin suhteen. Kaasujohdot asennettiin ensi vaiheessa

kannalta poikkeuksellisen antoisa tutkimusaihe. Sen ny-

Kauppatorille, Tuomiokirkon ympäristöön sekä Aurasil-

kymaailmaan kytkeytyvät merkitykset ulottuvat valovoi-

lan edustalla olleelle Tullihuoneentorille. Lisäksi johdot

maan ja valon intensiteettiin, kaupunkitilan esteettiseen

vedettiin kaupungin kahdelle sillalle ja keskeisimmille

kokemiseen, turismiin ja historialliseen vetovoimaisuu-

kaduille: Hämeenkadulle, Uudenmaankadulle, Linnan-

teen, muuttuviin kulttuurisiin tulkintoihin valosta, energi-

kadun itäosaan, rantakaduille, Kaskenkadulle, Anin-

antuotannon järjestelmiin sekä valon yhteisöllisiin merki-

kaistenkadulle, Brahenkadulle, Kauppiaskadulle, Eeri-

tyksiin.

kinkadulle ja Piispankadulle.33
Historialliset esimerkit 1700-luvulta alkaen järjestetyisValaistusta ei laajennettu merkittävästi ennen 1890-lu-

tä juhlavalaistuksista voisivat innoittaa tuomaan esiin

kua, jolloin lyhtyjen määrä kasvoi kaksinkertaiseksi vii-

kaupungin historiaa modernilla tekniikalla toteutetuilla

dessä vuodessa. Tässä vaiheessa katuvalaistus laajeni

tilapäisillä valaistuksilla. Helsingissä muutamia vuosia

suureen osaan ruutukaava-aluetta. Uusia kaasulyhtyjä

toiminut Lux Helsinki sekä esimerkiksi Ranskan Le Pu-

asennettiin kaupunkiin aina vuoteen 1914. Ensimmäi-

yssä toteutetut kesäiset valotaideteokset tuovat esiin

sen maailmansodan jälkeen alkoi sähkövalon voitto-

uudenlaisen tilapäisen valaisemisen trendin. Esimer-

kulku, ja sähköllä toimivia katulyhtyjä asennettiin en-

kiksi Turussa toteutettu, historiallisista asiakirjoista hy-

sin kaupungin eniten liikennöidyille kaduille. Vuosina

vin tunnettu vuoden 1775 kuninkaan vierailun aikainen

1925–1929 kaasuvalaistus korvattiin nopeaan tahtiin

juhlavalaistus voisi toimia kimmokkeena tilapäisen va-

sähkövaloilla.

laistuksen historiaa esiin tuoville sisällöille.

34
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Kuva 7. Turun vanhassa keskustassa valaistuksen historiaa on tuotu kaupunkikuvaan käyttämällä historiallisia valaistustolppia mukailevia jäljitelmiä. Kuva: Panu Savolainen.

Turun varhaisin, kaupungin talonomistajien ylläpitämä

run julkisen valon yli 250 vuoden historia tarjoaa tähän

valaistus, on esimerkki hajautetulla energiantuotannolla

ajallista perspektiiviä ja mahdollisesti uusia ideoita,

toimineesta julkisesta valaistuksesta. Valaistukseen ku-

sekä suunnittelijoille että poliittisille päätöksentekijöille.

luva energia ja alkuaan myös yksityisten ihmisten vai-

Historiallisen kaupungin julkiset tilat ja etenkin vanhat

vannäkö olikin keskeinen kysymys läpi 1800-luvun ja

kaupunkiympäristöt ovat pohjoisilla leveysasteilla myös

etenkin ensimmäisen maailmansodan aikana. Kynttilä-

julkisen valon historiaa. Infrastruktuurit eivät tavallisesti

ja öljylyhtyjen palamisaika oli rajoitettu klo 11 asti illal-

jätä jälkeensä yhtä pysyviä materiaalisia aikakerros-

la, eikä kaasuvalokaan alkuvaiheessa palanut läpi yön,
vaan valaistusta himmennettiin jo iltayhdeltätoista.

tumia kuin rakennuskanta. Siksi valon ja valaistuksen

Historialliset esimerkit kaupunkien valaisemisen este-

sen rakentamana tietona kokemusmaailmasta. Tämän

tiikasta ja energiantuotannosta voivat rikastuttaa alka-

kokemukseen pohjautuvien kaupungin ulottuvuuksien

vaa keskustelua älykkäästä valaistuksesta ja julkisen

ja vähemmässä valossa toimineiden kaupunkiyhteisö-

valon energiatehokkuudesta. Valaistuksen mahdolli-

jen strategioiden ymmärtäminen on tärkeää, kun myös

suudet tuottaa elävää, muuttuvaa ja parhaimmillaan

infrastruktuureihin liittyy yhä ajankohtaisempia kehitys-

historiallista identiteettiä vahvistavaa kaupunkikuvaa

paineita valosaasteen vähentämisen, energiankulutuk-

ovat keskeisiä sekä kaupunkilaisille että turismille. Tu-

sen ja älykkäiden infrastruktuurien näkökulmasta.

menneisyys paljastuu lähinnä asiakirjoista ja tutkimuk-
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