
 

 

 
 

Kaupungin kulttuuriperintö-
työn haasteita ovat osallisuus 
ja omistajuus 
Turun historiallinen keskusta nousi esiin suojelukohteena 
modernismin purkuvimmassa 1950–1970-luvuilla, ja vanhan 
rakennuskannan arvosta keskustellaan yhä rakennus- ja 
purkuhankkeiden yhteydessä. Arkeologinen toiminta on 
vakiintunut osaksi keskustan kehittämistä, mutta arkeologisen 
perinnön näkyvyyttä tulisi lisätä. Kulttuuriperinnön merkitys 
välittyy vuoden 2017 Keskustavisiossa ajatuksena vanhasta-
kaupungista ja muussa suuren mittakaavan kaupunkisuun-
nittelussa. Kaupunkilaisten moniäänisyyden huomioiminen 
ja ottaminen mukaan kulttuuriperinnön arvottamiseen on silti 
jäänyt vähälle. Visioiden rinnalle tarvitaan enemmän pienen 
mittakaavan kehityssuunnitelmia. 

SUOSITUKSET 

Muista kaupunkisuunnittelussa Sisällytä osallistaminen kulttuuri-
kulttuuriperinnön moninainen perintötyöhön ja -päätöksente-
merkitys kaupunkilaisille. koon. 

Anna suurempi asema Turun arke- Luo konkreettisia, pienen mittakaa-
ologiselle ja rakennusperinnölle van kehityssuunnitelmia suurten 
keskustasuunnitelmissa. visioiden ohella. 
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Ajatus turkulaisesta kulttuuriperinnöstä ja sen suojelusta on syntynyt kit-
kaisesti ja monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Tunnettu käsite on esi-
merkiksi ”Turun tauti” eli historiallisesti merkittävien rakennusten suru-
ton purkaminen, mutta yhtä lailla merkittävä on ollut ajatus ”maanalaisesta 
Turusta” eli arkeologisista kerroksista. Urbaani kulttuuriperintö muodostaa 
taistelutantereen, jolla määritellään yhtä aikaa kaupunkilaisuutta, kaupunki-
laisia ja heidän käsityksiään itsestä, ympäristöstä ja menneisyydestä. 

Turussa kulttuuriperintöä on kaikkialla, ja sen merkitystä korostetaan niin 
matkailulle, turkulaisuudelle kuin kaupunkikehityksellekin. Tuoreimmissa 
puheenvuoroissa, erityisesti vuonna 2017 julkaistussa Keskustavisiossa, 
on tuotu esiin ajatus ”vanhastakaupungista” eli historiallisesta keskustasta. 
Mitä se oikein tarkoittaa? 

Kuva 1. Kaunis päivä houkuttelee ihmisiä viettämään aikaa Aurajoen rannassa. 

Kuva: Visa Immonen. 

KULTTUURIPERINTÖ 

Kulttuuriperintöön sisältyvät 
arkeologiset maanalaiset ker-
rokset, rakennukset ja raken-
nusjäänteet, tielinjaukset ja 
muut kaupunkitilan käyttöön 
liittyvät aineelliset tekijät, mutta 
myös paikkoihin sidotut ker-
tomukset, muistot sekä perin-
nöstä tuotetut kuvat ja tekstit, 
kuten kaupunkihistoriat ja fktii-
viset teokset. 

Kuva 2. Yhden romu on toisen aarre. Aurajoesta nostettuja polkupyöriä rantakiveyk-

sellä. Kuva: Visa Immonen. 
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Turun kulttuuriperinnöllistymisen historia 
Vaikka suomessa kulttuuriperintö on käsitteenä nuori, sen alaan kuuluvat 
ilmiöt ovat vanhoja. 

Käsitys Turun kulttuuriperinnöstä ja vanhojen rakennusten arvosta oli 
murroksessa 1950–1970-luvuilla. Se oli suomalaisten kaupunkien suuren 
kasvun aikaa, mikä vaati uudisrakentamista. Samaan aikaan Turussa vai-
kutti modernistinen ideologia, jonka mukaan historian painolastista eli van-
hasta rakennuskannasta voitiin luopua. 

Modernistinen kaupunkisuunnittelu henkilöityi Olavi Laisaareen (1907– 
1982), joka työskenteli Turun asemakaava-arkkitehtina 1948–1960. Hän 
edisti esteettömän autoliikenteen järjestämistä. Kaikki kaupungin asukkaat 
eivät kuitenkaan hyväksyneet purkuvimmaa, ja muun muassa Carl Jacob 
Gardberg (1926–2010) työskenteli rakennusperinnön suojelemiseksi. 

Modernismi ja orastava kulttuuriperinnönsuojelu olivat ideologisella tör-
mäyskurssilla. Puntit eivät kuitenkaan olleet tasan, sillä modernismi ja Lai-
saaren edustama ajattelu yhdistyivät maanomistajien ja rakennuttajien 
taloudellisiin intresseihin. Suojelulla ei sen sijaan ollut lainsäädännöllistä 
selkänojaa tai resursseja. 

Käsitykset rakennetuista miljöistä muokkautuivat Turussa nopeasti 
yhteiskunnallisten muutosten paineessa. Vuonna 1955 Turun museon joh-
taja Irja Sahlberg (1904–1972) ja Gardberg laativat luettelon 68 suojel-
tavasta kohteesta, mutta rakennuksista 26 hävitettiin seuraavien vuosi-
kymmenten aikana. Tärkeä rajapyykki oli Hamburger Börsin purkaminen 
1976, mikä herätti laajaa julkista vastustusta. Näin vuosikymmeninä tapah-
tui myös aatteellinen siirtymä yksittäisten rakennusten sijaan kokonaisten 
kaupunkimiljöiden suojeluun. Gardbergin 1950- ja 1960-lukujen tekstit ja 
valokuvat osoittavat, että uudet ajatukset olivat näkyvissä hänen toimin-
nassaan jo varhain. 

Turussa oli joitakin rakennuksia, joiden purkamista kukaan ei uskaltanut 
esittää, tärkeimpinä Turun linna ja Turun tuomiokirkko. Niiden säilyttäminen 
säteili nuorempiin ja vähäisempiin rakennuksiin kaupunkikuvan yhtenäi-
syyden ja uuden suojelupainotuksen eli miljöön arvon takia. Historiallinen 
kaupunki nousi esiin modernismin puristuksessa: Rakennuskannan tuho-
aminen kiinnitti yleisön huomion vanhoihin miljöihin ja antoi pontta suoje-
lemiseen. Suojelu puolestaan esti modernismin ihanteiden toteutumisen. 
Tuloksena oli kompromissien kaupunki. 

Modernismin ideaalit elävät yhä tämän päivän Turun keskustassa, ja siksi 
myös vanhan arvon määritteleminen jatkuu suhteessa 1950–1970-luvuilla 
rajusti muuttuneeseen kaupunkiympäristöön. Vanhan rakennuskannan arvoa 
punnitaan edelleen rakennus- ja purkuhankkeiden yhteydessä. 

Kaupunki kulttuuriperinnön tilana 
Turussa arkeologiset kenttätyöt ovat vakiintuneet osaksi keskeisen raken-
netun ympäristön uudistushankkeita ja samalla kaupunkielämää. Ne ovat 
usein lyhytkestoisia, mutta arkeologian merkitys kaupunkitilassa on kuiten-
kin kenttätöitä pitkäkestoisempaa ja syvällisempää. 

Turussa on vuosisatoja tiedetty olevan muinaisten rakennusten jäänteitä. 
Kun arkeologit aloittivat työnsä Turussa 1900-luvun alkuvuosina, heidän oli 
siksi oikeutettava työnsä järkevyys, ja perusteltava, miksi heidän tulkintansa 
maan alta paljastuneista jäänteistä olivat aiempia käsityksiä parempia. 

Kuva 3. Olavi Laisaaren vuonna 1952 

ilmestyneen Turun yleiskaavan kansi. 

Kuvan on piirtänyt arkkitehti Hilkka Jun-

nila. 
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Kuvat 4 & 5. Carl Jacob Gardbergin valokuvat Henrikinkadulta tuomiokirkolle päin vuo-

silta 1951 ja 1964. Kuvat: Carl Jacob Gardberg/Turun museokeskuksen kuva-arkisto. 

Kun Kaskenmäessä kaivettiin uuden kerrostalon perustuksia vuonna 
1901, paljastui vanhoja raunioita. Helsingistä saapui arkeologi Hjalmar 
Appelgren (1853–1937) tutkimaan niitä. Hän julkaisi kenttätöidensä tulok-
set – Turun dominikaanikonventin paikan löytymisen – manifestina, jonka 
nimeksi tuli ”Maanalainen Turku”. Ohjelmanjulistus muutti maanalaiset 
jäänteet ja löydöt merkitykselliseksi kokonaisuudeksi. Termi ”Maanalainen 
Turku” esiintyy edelleenkin Turun arkeologisten tutkimusten uutisoinnissa. 

Arkeologiseen tutkimukseen sisältyi oletus, että mitään paljaste-
tuista rakennusjäänteistä ei säilytetty. Vain esinelöydöt talletettiin museo-
kokoelmiin. Arkeologisen perinnön näkyvyydessä päästiin pidemmälle 
1980-luvulla, kun kaikkia rakenteita ei enää purettu. Niistä tuli ylläpidettyjä 
raunioita. Ensimmäinen kohteista oli Julinin korttelin Pyhän Hengen kirkon 
alue, joka muunnettiin kappeliksi. Laajamittaisempi hanke oli 1990-luvulla 



5 TUTKIMUSKATSAUKSIA 3-2022

Aboa Vetus Ars Nova -museon alueen keskiaikaisista talojäänteistä luotu 
museo. Vaikka osa raunioista on tuotu pysyväksi osaksi kaupunkitilaa, 
arkeologisen perinnön näkyvyys keskustassa on silti varsin vähäistä. Turun 
museokeskuksella ei vielä ole yleissuunnitelmaa siitä, miten arkeologisesti 
löydettyjä rakennusjäänteitä sisällytetään nykyiseen kaupunkikuvaan. 
Turussa arkeologisen perinnön hallinnoinnissa on ollut 2000-luvulla kaksi 
kehityskulkua. Ensimmäinen on ollut arkeologisten jäänteiden tuominen 
osaksi yleistä kulttuuriperintöhallinnointia, kaupunkisuunnittelua sekä mat-
kailua ja hyvinvointia edistävää kaupunkitilan hyödyntämistä. Toinen kehi-
tyslinja on ollut suuren yleisön saaminen osaksi toimintaa. Aboa Vetus Ars 
Nova -museo järjestää arkeologisia yleisökaivauksia, ja Turun museokes-
kus on ottanut vapaaehtoisia mukaan arkeologiseen kokoelmatyöhön. 

Kulttuuriperinnön läsnäolo ja tulevaisuudet 
”vanhassakaupungissa” 
Turun historiallisen keskustan perintö ei saa arvostusta vain rakennusten ja 
arkeologisen perinnön vuoksi, vaan myös historiankirjoituksesta ja jopa fk-
tiosta. Laaja Turkua tavalla tai toisella käsittelevä kirjallisuus on tekijä, joka 
vaikuttaa kaupunkilaisten ja vierailijoiden arvostuksiin ja ymmärrykseen 
vanhastakaupungista. 

Kulttuuriperintöä muodostavat myös ne asenteet ja tavat, joilla kaupun-
kilaiset suhtautuvat arjessaan menneisyyden jälkiin. Näiden tunteminen on 
oleellisia, jos urbaania kulttuuriperintöä halutaan kehittää kestävästi. Asuk-
kaiden osallisuus kasvaa kaupunkisuunnittelussa, jos kehittäminen tapah-
tuu heidän ehdoillaan. Vertailimme Turun historiallisen keskustan ja yliopis-
tojen alueen kehittämissuunnitelmaa (2021) kaupunkilaisten kokemuksiin 
keskustasta. 

Vanhankaupungin rajautuminen osoittautui sangen henkilökohtaiseksi. 
Asukkaiden ennakkotiedot kaupungin historiallisista kerrostumista vai-
kuttavat siihen, millä tavoin he haastatteluissa ymmärsivät sen. Silti tunne 
Turun vanhastakaupungista oli tietyissä paikoissa yhtenäinen. Tällainen oli 
Luostarin Välikatu. Lisäksi kävelyhaastatteluissa huomiota kiinnitettiin yksi-
tyiskohtiin esimerkiksi kaupunkiluonnossa. 

Arjen kulkuretit risteilevät Turun historiallisen keskustan ohitse. Se on 
usein läpikulkureitti, ja pysähtymisen paikat ovat jossain muualla. Se, mikä 
alueella kuitenkin on merkityksellistä, on historiallisten yksityiskohtien syn-
nyttämä tunne Turun vanhastakaupungista. 

Osallistuminen kulttuuriperintöön ei aina ole sitä, kuka kulttuuriperintö-
kohteen tai -asian konkreettisesti omistaa. Kyse on henkisestä omistajuu-
desta. Kaupungin kulttuuriperinnön ympärillä vaikuttaa monia yhteisöjä, 
ryhmiä ja yksilöitä, joista kukin tulkitsee kulttuuriperintöään erilaisista läh-
tökohdista. Osallisuuden ei kaupunkikehittämisessä pitäisi koskea ainoas-
taan suunnitteluprosessin sidosryhmiä, vaan paikallisia laajasti. 

Haastateltavien toiveena oli, että arkeologisia muinaisjäännöksiä saa-
taisiin aikaisempaa enemmän näkyville. Uusin esimerkki tästä oli Kated-
ralskolanin arkeologiset kaivaukset vuonna 2018. Kaivauksien yhteydessä 
pidettiin auki erittäin suosittua pop up -museota. Myöhemmin koulun lii-
kuntasalin alla sijainneet rauniot kuitenkin peitettiin. 

Haastattelujen valossa on epäselvää, missä määrin kaupunkilaisten 
näkemykset on huomioitu suunnittelutyössä. Kulttuuriperintö mainitaan 
vain hyödynnettävänä elementtinä, ei kehittämiskohteena. Suunnitelmissa 

Kuva 6. Opastepyloni Turun keskustassa 

Aurajoen rannassa vuonna 2020. 

Kuva: Visa Immonen. 

Kuva 7. Kaupunkilaiset luovat usein omia 

kulkureittejä riippumatta siitä, onko reitti 

suunniteltu alun perin kulkemiseen vai ei. 

Talvella 2021 Turussa kaupunkilaiset ovat 

kulkeneet polun lähemmäs Aurajoen ran-

taa kuin mihin lunta on pystytty raivaa-

maan. Kuva: Maija Mäki. 



6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 3-2022

ei myöskään muisteta kulttuuriperinnön henkistä omistajuutta. Haastatellut 
kokivat, että suunnittelua on ohjannut pohjimmiltaan autoilu. Monet pelkä-
sivät, että suunnitelmat jäävät suunnitelmiksi, eikä alueen konkreettiseen, 
pienimuotoiseen kehittämistyöhön tartuta. 

Kuuluuko Turun kulttuuriperintö kaupunkilaisille, suomalaisille, turisteille 
vai maailmalle? Se kuuluu heille kaikille, sillä omistajuus ei ole vain juridista 
tai asuinpaikkaan sidottua. Vaikka julkinen puhe kulttuuriperinnöstä ottaa 
tämän moninaisuuden ja mittakaavojen skaalan yhä enemmän huomioon, 
suunnittelu ja hallinnointi ovat yhä suuriin toimijoihin ja laajoihin visioihin 
keskittyviä. 

Kuva 8. Uudisrakentaminen muuttaa jat-

kuvasti Turun keskustan ilmettä. Kuva: 

Visa Immonen. 
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