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Euroopan rakennusperintöpäivien tarkoituksena on edistää rakennuskulttuurin tuntemusta ja arvostusta. Rakennusperintöpäiviä vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan
komission aloitteesta joka syksy 50 maassa. Vuoden 2011 rakennusperintöpäiviä vietetään Suomessa 9-11. syyskuuta teemalla Kulttuurin reitit.
Rakennusperintöpäivien tapahtumia ideoivat järjestävät paikalliset toimijat. Kaikki rakennusperinnöstä kiinnostuneet yhteisöt virallisista epävirallisiin ovat tervetulleita
mukaan järjestämään avointen ovien päiviä, opastettuja kävelyitä, seminaareja ja muita
rakennusperintötapahtumia. Ilmoittaudu mukaan toimintaan www.rakennusperinto.fi/
erp -sivuilla. Sivuilla julkaistaan myös rakennusperintöpäivien tapahtumakalenteria. Lisätietoja sekä aineistoja saa myös Suomen Kotiseutuliitosta erp@kotiseutuliitto.fi, puh.
(09) 612 63223.

Syftet med Dagarna för Europas byggnadsarv är att öka kunskapen om och uppskattningen av byggnadskulturen. Dagarna firas varje höst på initiativ av Europarådet och
Europeiska kommissionen i 50 länder. År 2011 firas byggnadsarvsdagarna i Finland den
9-11 september med temat Kulturens vägar.
Evenemangen under byggnadsarvsdagarna genomförs av lokala aktörer. Alla intresserade officiella och inofficiella samfund är välkomna med att ordna öppet hus, guidade
promenader, seminarier och andra evenemang kring byggnadsarvet. Anmäl ert evenemang på www.byggnadsarv.fi. På webbsidorna publiceras också en evenemangskalender.
Ytterligare upplysningar och material kan beställas från Finlands Hembygdsförbund,
erp@kotiseutuliitto.fi, tfn (09) 612 63223.
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Lukijalle

Vuoden 2011 Euroopan Rakennusperintöpäivien teemaksi on valittu Kulttuurin
reitit. Tämä teema jatkaa mainiosti edellisen vuodet teema, joka tarkasteli kulttuuriympäristöä tavallisen ihmisen silmin.
Teema sopii myös mainiosti vuoteen 2011,
jolloin Turku on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja eittämättähän Turun Vanha
Suurtori on ollut paikka, josta eurooppalainen kulttuuri on reitistynyt ympäri
Suomen – unohtamatta itäistä vaikutusta,
joka levisi pääasiassa Viipurin kautta.
Tärkeitä kulttuurivaikutteiden reittejä
olivat Itämeri ja sitä kautta Aurajoki, Hämeen Härkätie, tie Viipuriin, sittemmin
Kuninkaantieksi nimetty, Vanha Postitie
saariston kautta Ruotsista Suomeen ja
valtatie Satakuntaan. Mutta, kuten tämän kirjasen teksteissä todetaan, muitakin
kulttuurireittejä löytyy. Vaikutteita saatiin
suoraan Pohjanlahden yli ja ehkä uusin,
joskaan ei iältään, on Vienan reitti Oulusta
Vienan Kemiin, josta on tehty aloite matkailullisen kokonaisuuden tuottamiseksi.
Innovaatiot kulkivat tuttuja polkuja ja
teitä. Osaajat saapuivat, tutustuivat, kulkivat ja jättivät jälkensä. Oheisissa artikkeleissa valotetaan vain muutaman esimerkin
kautta kulttuurivaikutteiden leviämistä ulkopuolelta Suomeen ja ulottumista maan
eri osiin. Taaskin joudumme toteamaan,
että vanhemmat innovaatiot olivat sidoksissa fyysisiin kulkuväyliin – uudemmat
ajatukset taas kulkevat aivan omia ratojaan
ihmiskontaktin ulkopuolella. Mutta nuo
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nettireititkin sitovat meidät fyysiseen ympäristöön, siitä ovat esimerkkeinä huiman
suosion saaneet kotiseutureitit.
Kulttuurin reitit on tärkeä oivallus
Euroopan rakennusperintöpäivien teemastossa. Tämän kautta voidaan herättää
kansalaiset katselemaan ympärilleen – toteuttamaan viime vuoden kulttuuriympäristöteeman keskeistä opetusta – katso
ympärillesi, lue ympäristöäsi ja kuuntele
mitä se kertoo. Näin saat omakohtaisen
kosketuksen siihen maailmaan, jossa olet
kasvanut ja jossa elät. Löydät itsesi osasena kansakunnan historiaa ja ehkä opit
ymmärtämään, mitä menneet sukupolvet
ovat rakentaneet, mikä on se maailma, jossa elät ja jonka sinä tulet joskus jättämään
uudelle sukupolvelle.

Lassi Saressalo,
Suomen Kotiseuliiton pääsihteeri

Ti l l l ä s a r e n

Dagarna för Europas byggnadsarv 2011
har temat Kulturens vägar. Detta tema är
en utmärkt fortsättning på senaste års tema
där kulturmiljön granskades med den vanliga människans ögon. Temat passar också
väl för 2011, då Åbo är Europas kulturhuvudstad. Det Gamla Stortorget i Åbo
har otvivelaktigt varit en utgångspunkt för
den europeiska kulturens vägar i Finland –
för att inte glömma influenserna från öst
som i huvudsak spred sig via Viborg.
De viktiga vägarna för kulturella influenser var Östersjön och Aura å, Tavastländska oxvägen, vägen till Viborg, som
senare fick namnet Kungsvägen, Gamla
Postvägen via skärgården från Sverige till
Finland och riksvägen till Satakunda. Men
som det konstateras i texterna i denna broschyr, finns det också andra kulturvägar.
Man fick influenser direkt över Bottniska
viken och kanske den nyaste, dock inte
till åldern, är rutten i Vitahavskarelen från
Uleåborg till Kem. Ett initiativ för att göra
rutten till en turismhelhet har gjorts.
Innovationerna spred sig längs bekanta stråk och vägar. De dåtida experterna
kom, såg, färdades och lämnade sina spår.
I artiklarna belyser man med endast några
exempel hur de kulturella influenserna har
spritt sig till Finland och till landets olika
delar. Igen får vi konstatera att de äldre
innovationerna var knutna till de fysiska
färdvägarna, medan dagens nya idéer går
helt egna banor utanför mänsklig kontakt.
Men också de vägar som går via nätet bin-

der oss till den fysiska miljön, ett exempel
på det är de omåttligt populära hembygdsrutterna.
Kulturens vägar är ett viktigt temainslag för Europas byggnadsarvsdagar. Det
bidrar till att väcka medborgarnas intresse
för att titta sig omkring – att förverkliga
tesen i senaste års kulturmiljötema – se
dig omkring, läs av din miljö och hör vad
den säger dig. På så sätt får du en personlig
kontakt med den värld där du har vuxit
upp och där du lever. Du inser att du är
en del av nationens historia och kanske lär
du dig att förstå vad de gångna generationerna har byggt upp, den värld du lever i,
och som du en gång kommer att lämna
över till en ny generation.

Lassi Saressalo,
Generalsekreterare för Finlands
Hembygdsförbund
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Entinen keskussotilassairaala Tilkka Helsingin
Pikku Huopalahdessa. Kuva Lauri Putkonen.
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E u r o o p a n r akennusperintöpäivät 20 vuotta

Vuonna 2011 Suomessa juhlitaan Euroopan rakennusperintöpäiviä 20. kerran. Ensimmäisen kerran päiviä vietettiin
meillä vain vuosi sen jälkeen kun European Heritage Days tuli viralliseksi osaksi Euroopan neuvoston ohjelmaa 1991.
Rakennusperintöpäivien alkutaival oli
kuitenkin kaikkea muuta kuin helppo,
kertoo rakennusperintöpäiviä niiden yhdeksän ensimmäistä vuotta luotsannut
Kaija Santaholma. Santaholma toimi
ympäristöministeriössä yliarkkitehtina ja
Suomen edustajana Euroopan neuvoston
kulttuuriperintökomiteassa. Juuri Santaholma otti asiakseen rakennusperintöpäivien tuomisen Suomeen. Aluksi täytyi
vakuuttaa ympäristöministeriö siitä, miksi
rakennusperintöpäivät kannatti järjestää.
Ilman Santaholman päättäväisyyttä ei
Suomessa olisi vietetty Euroopan rakennusperintöpäiviä syksyllä 1992. Ensimmäisenä päivänä ohjelmassa oli seminaari
Kulttuuritalolla, ja toisena päivänä tutustuttiin 20. vuosisadan arkkitehtuuriin
Helsingissä. Ensimmäiset rakennusperintöpäivät onnistuivat hyvin, ja pääasiassa
alan asiantuntijoista koostunut osallistujajoukko oli tyytyväinen päivien antiin.
Santaholma kertoo joutuneensa alkuaikoina taistelemaan ”sitkeästi ja äkäisesti” rakennusperintöpäivien puolesta. Tapahtuma oli todellakin tarkoitus järjestää
joka vuosi! Suomen Kotiseutuliiton mukaantulo vuonna 1994 helpotti tilannetta
huomattavasti. Kotiseutuliitolla oli paljon

paikallistason toimintaa, ja toimijat olivat
innostuneita. Liiton avulla tieto rakennusperintöpäivistä levisi ympäri Suomea,
ja kansalaistoiminnan kautta ne alkoivat
saada jalansijaa.
Vuodesta 1995 alkaen rakennusperintöpäiville on valittu vuositeema, jonka
tarkoitus on nostaa esille rakennusperintöön liittyviä ajankohtaisia asioita. Teema
Kirkot ympäristöineen (1995) liittyi tutkimukseen kirkkoympäristöjen kaavoituksesta. Teema oli tärkeä ja se otettiin
innokkaasti vastaan. Kirkkoteeman jälkeen rakennusperintöpäivät tunnettiin jo
hyvin. Rahoitus oli niukkaa, mutta asialle
omistautuneet tekijät saivat sillä paljon aikaan.
Vuoden 1997 rakennusperintöpäivien
järjestäjiksi tulivat ympäristöministeriön
ja Suomen Kotiseutuliiton lisäksi Museovirasto, Suomen Kuntaliitto, Opetushallitus ja Suomen Arkkitehtiliitto. Useina
vuosina mukana on ollut myös vuoden
teeman liittyviä asiantuntijaorganisaatioita.
Koulut saatiin entistä paremmin mukaan vuodesta 1998 alkaen, jolloin kulttuuriperinnön opetuksen kehittämishanke
Suomen Tammi käynnistyi. Hanke jatkui
vuoteen 2008 asti, jonka jälkeen vuodesta
2009 mukana on ollut Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen Seura ry. Lapsuuden
rakennettu ympäristö -teemasta vuonna
2001 lähtien kouluille on ollut oma tehtäväosionsa ja kouluja on pidetty yhtenä
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tärkeimmistä teema-aineistojen käyttäjäryhmistä.
Vuonna 2001 rakennusperintöpäivien vetovastuu siirtyi ympäristöministeriössä yliarkkitehti Minna Perähuhdalle.
Samana vuonna julkaistiin ensimmäinen
nykymuotoinen Euroopan rakennusperintöpäivien kirja. Rakennusperintöpäivät
saivat myös www-sivut, jotka muuttivat
Rakennusperintöportaaliin vuonna 2006.
EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVIEN
VUOSITEEMOJA
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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20. vuosisadan arkkitehtuuri
Teollisuusrakennukset
Kotiseutuni päivä
Kirkot ympäristöineen
Torit ja aukiot
Itsenäisyytemme kymmenvuosien
rakennukset
Jälleenrakennuskausi
Paikannimet – paikan muisti
Puusta pitkälle
Lapsuuden rakennettu ympäristö
Markkinoilta markettiin
Rakennusperinnön teemavuosi:
taloja ja tiloja
Oma koti
Puistot ja puutarhat
Lähdön ja saapumisen paikat
Julkiset sisätilat
Suomalaiset seurantalot
Kunnan- ja kaupungintalot
Rakennettu maisema

Vuonna 2003 kirjan sijasta toteutettiin
10-osainen julistenäyttely Taloja ja tiloja.
Vuoden 2003 suurponnistus oli rakennusperintöpäiviin liittyvä YLEn kanssa toteutettu viisiosainen tv-sarja, joka sai hyvät
katsojaluvut.
Rakennusperintöpäivien kansainvälinen ulottuvuus oli keskiössä vuonna
2006, jolloin Suomi, Ruotsi, Norja, islanti
ja Viro jakoivat saman teeman Lähdön ja
saapumisen paikat. Viro ja Suomi järjestivät myös yhteisen seminaarin Haapsalussa.
Myös viime vuosina rakennusperintöpäivät ovat tarttuneet ajankohtaisiin
aiheisiin. Vuonna 2009 esiteltiin kunnan
ja kaupungintaloja, joiden asema oli kuntaliitosten takia ajankohtainen. Vuoden
2010 teema tutki rakennettua maisemaa, joka liittyi sekä kansalaisjärjestöjen
JOY-kulttuuriympäristökampanjaan sekä
tuoreeseen rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointiin. Vuonna 2010
rakennusperintöpäivien
ohjausryhmän
puheenjohtajana toimi vanhempi hallitussihteeri Satu-Kaarina Virtala.
Rakennusperintöpäivien tärkein tavoite on rakennusperinnön tekeminen
yleisölle tutuksi. Jos rakennusperinnöstä

ei ole tietoa, sitä ei ymmärretä eikä siitä
välitetä, Kaija Santaholma sanoo. Hän
pitää Euroopan rakennusperintöpäivien
vakiintumista yhtenä uransa tärkeimmistä
saavutuksista ja rakennusperintöpäivillä
välitettyä tietoa tärkeänä tekijänä rakennusperinnön arvostuksena kasvussa.
Minna Perähuhta antaa tunnustusta
paikallisille toimijoille. Euroopan rakennusperintöpäivien vahvuus on sen toteuttajissa: kouluissa, yhdistyksissä, museoissa
ja kulttuuriympäristöviranomaisissa, jotka
omalla alueellaan järjestävät vaihtelevia,
kiinnostavia ja monenlaista yleisöä kokoavia tapahtumia, Perähuhta sanoo.
Rakennusperintöpäivillä on järjestetty
monenlaisia tapahtumia, mutta kestosuosikkeja ovat alusta saakka olleet avointen
ovien päivät, kävelykierrokset, näyttelyt ja
seminaarit. Tapahtumien järjestäjiltä saatu
palaute on suunnannut rakennusperintöpäivien aineistotuotantoa. Rakennusperintöpäivien taustayhteisöjen ja kotimaan
toiminnan koordinaattoreiden tehtävänä
on ollut vuositeemojen miettiminen ja tapahtumajärjestäjiä mahdollisimman hyvin
palvelevien aineistojen suunnittelu.

Teemoihin liittyvät vaihtuvat yhteistyökumppanit tuovat mukanaan uusia
vinkkejä ja tekemisen tapoja, ja työ rakennusperinnön puolesta jatkuu.
Dagarna för Europas byggnadsarv 20 år
I år firas Dagarna för Europas byggnadsarv för 20:e gången. Första gången firades
dagarna hos oss endast ett år efter att European Heritage Days blev en officiell del
Europarådets program 1991. De första
åren flöt inte utan problem, men situationen blev bättre när Finlands Hembygdsförbund med sina omfattande lokala kontakter kom med 1994. Sedan år 1995 har
valts ett årstema för dagarna för byggnadsarv vars avsikt är att lyfta fram aktuella frågor i byggnadsarvet. Teman har varit såväl
kyrkomiljöer, föreningshus, inredningar,
egnahemshus som industrimiljöer. Det
viktigaste målet för dagarna är att upplysa
allmänheten om byggnadsarvet.

Sanna Käyhkö
Sanna Käyhkö koordinoi Euroopan rakennusperintöpäiviä ympäristöministeriössä.
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Idän ja lännen reitit
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H ä m e e n H ä rkätie vaikutteiden väylänä

Hämeen Härkätie on luultavasti Suomen
tunnetuin ikivanha tie. Mistään muusta
tiestä tuskin on tehty yhtä paljon erilaisia
kirjoja – aina nykyajan pyhiinvaelluskertomuksia myöten.
Härkätien iästä ei ole eikä oikeastaan
voikaan olla varmuutta. Tie ei ole syntynyt
yhdellä kertaa eikä koko pituudeltaan Aurajokilaakson ja Vanajan Hämeen välillä.
Eikä tiellä ole välttämättä ollut vain yhtä
reittiä, tie on voinut olla myös monen eri
kulkureitin joukko.
Tien tutkiminen ja pohtiminen onkin
tavattoman moninainen ja kiintoisa tehtävä. Tie itse ei ole mikään yksi piste vaan
koko matka, ja niin myös tien tutkimisessa kaikki todellakin liittyy kaikkeen. Tien
historia on yhtä aikaa yksityistä ja yleistä,
siihen vaikuttaa koko yhteiskunnan ja
kulttuurin kehitys, mutta yhtä lailla sitä
määräävät pienetkin maaston yksityiskohdat.
Jaakko Masonen vakiinnutti Härkätieväitöskirjallaan 1980-luvun jälkipuoliskolla näkemyksen, että tie on ollut olemassa jo rautakaudella, koska nuo kaksi
silloisen Suomen suurempaa asutuskeskittymää tarvitsivat kulkureitin välilleen. Ja
tuo jälkimmäinen seikka kertoo Härkätien perimmäisen luonteen: se oli jo varhain todellinen maantie. Maantie ei ollut
esimerkiksi vesitien, tai nykyiseen tapaan
rautatien vastakohta vaan maantie oli
(vasen sivu) Hattulan Pyhän Ristin kirkko.

maan eli maakunnan yhteinen tie. Maantien lisäksi oli kirkkoteitä, myllyteitä ja
muita paikallisia teitä. Härkätie näyttäisi
olevan vanhin tie, joka Suomessa todella
kulki selkeästi maakunnasta toiseen.
Ja ainakin myöhemmin se oli myös
valtatie. Sekään ei alkujaan tarkoita vain
suurinta tietä tai päätietä vaan myös vallan tietä, valtiaiden ja valtakoneiston tietä.
Sellainenhan Härkätiestä kiistatta tuli viimeistään keskiajalla, kun siitä tuli Suomen
kahden tärkeän linnan välinen kulkureitti.
Hämeen vanha linna on nykyään Härkätien Hämeen puoleinen alku- tai päätepiste.
Mutta valtatie ei kulkenut vain linnojen välillä. Hyvinkin korkea vallan käyttö
kohdistui myös Hattulan Pyhän Ristin
kirkkoon. Sen maine keskiaikaisena pyhiinvaelluskirkkona perustuu osittain
Tanskan kuningatar Margareetan lupaukseen tukea rahallisesti tanskalaisluostarin
munkkien matkoja muun muassa Hattulaan 1400-luvun alussa. Vähemmälle
huomiolle on jäänyt se, että noissa kirjeissä Suomi saa Hattulan kirkon kautta tavallaan tunnustetun aseman yhtenä pohjoismaisena maana, ei enää vain Ruotsin
itäisenä osana. Pohjolan unionikuningatar halusi korostaa suoria suhteita myös
Suomeen, ja tässä valtapelissä Hämeen ja
hämäläisten rooli korostui muissakin kohdin.
Hattula ja sen keskiaikainen kirkko
onkin vahvasti ja ilmeisen aiheellisesti
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Tammelassa Hämeen Härkätie kulkee läpi hyvin säilyneen Portaan kylän.

kytketty Härkätien perinteeseen. Toisaalta
Masonen katsoi, että nyt tunnettu, myös
Hattulan länsiosaa halkova Härkätien linjaus ei olisi alkuperäisin, vaan varhaisin tie
olisi tullut Rengosta Alajärven eteläpuolitse Hattelmalaan. Tämä teoria on kuitenkin epävarma. Voi olla, että Masosen tulkinnoissa painoi liikaa tuohon aikaa esillä
ollut, mutta sittemmin ylimitoitetuksi
osoittautunut teoria Hämeenlinnan Varikonniemessä sijainneesta rautakautisesta
muinaiskaupungista.
Moni seikka panee nimittäin pohtimaan, että ainakin Härkätien jonkinlainen valtasuoni on ehkä suuntautunut
nykyistä Hämeenlinnaa pohjoisemmas,
jonnekin Hattulan vaiheille. Eräs tällainen
seikka on talvitien suunta. Talvitien reitin
valinnassa painoivat eri seikat kuin kesätien, ja käytännössä talvinen kulkureitti oli
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entisaikaan tärkeämpikin. Vanhin tiedossa
oleva talvireitti Hämeenlinnasta Turkuun
näyttää johtaneen varsin pohjoista reittiä,
Hattulan Takajärven ja siellä sijainneen
majatalon kautta. Suoraan Hämeenlinnaan pyrittäessä olisi päästy lyhemminkin.
Kesätie puolestaan näyttää johtaneen
jotenkin yksiselitteisesti Parolaan – siis
nykyiseen Pikku-Parolaan eikä myöhemmin syntyneeseen samannimiseen Hattulan kuntakeskukseen. Parola on ollut
jo varhain maanteiden risteys, todellinen
Viisari, joka paikannimi tienoolta löytyy
edelleen. Ehkä yhtenäinen Härkätie onkin
päättynyt tähän, ja Parolaan sekä muihinkin risteyksiin on jotenkin viuhkamaisesti
saapunut kulkureittejä lähiseudun kylistä.
Vanajaveden rannan vanhat kylät Kirstula,
Katinala, Mervi ja Suontaka ovat kaikki
olleet tiiviissä yhteydessä Härkätien suun-

taan, kuten myös Hattulan kirkonseudun
kylät.
Hattulan vanha, nyttemmin tosin karsittu muoto ja rajat ulottuvat nekin lounaaseen täsmälleen Härkätien ja erityisesti
sen vanhan talvireitin suunnasta. Jopa
Tuu tuu tupakkirulla -laulun perusversion
muunnelmia on tallennettu eniten Hattulassa – tämä tosin voi olla hyvin satunnainen seikka ja lisäksi Turun päässä yleensä
suosittiin aivan toisenlaisia, häijympiä versioita (”kuka sun käski Turkku tulla (…)
piäni neuloi nieleskelmä”).
Yksi vahvimpia ja silti vähemmän
korostettuja näyttöjä taas on se, että Hämeestä päin lähdettäessä Härkätie kulki
pitkän matkaa nimenomaan Katinalan ja
Kirstulan kylien mailla. Etenkin Katinala
lienee niitä kyliä, joiden muinaista tärkeää
luonnetta ei muinaisjäännöksistä ja kartanoperinteestä huolimatta ole kovin selkeästi nostettu esiin. Kirstula puolestaan
tunnetaan siitä, että sen rannassa sijaitsee
Hämeen vanhimpana pidetty, 300-luvulla
ajoitettu rautakautinen hautaröykkiö.
Eräs reitti vanhan Härkätien suunnasta
onkin tullut suoraan kohti Kirstulan kartanoa ja myös tuota ikivanhaa kalmistoa.
Kalmiston kautta vedettiin 1400-luvulla
kahden mahtipitäjän, Hattulan ja Vanajan
rajakin, mutta tuo raja on aiemmin saattanut kulkea eri paikasta. Kirstula ja Katinala jäivät nyt rajan eri puolille, vaikka
ne näyttävät aiemmin liittyneen tiiviisti
yhteen ja olleen samaa jakokuntaa.
Vanhin tunnettu hämäläisen kaukoliikenteen tie johtaa siis maakunnan vanhimman kalmiston vaiheille? Sattumaa
ehkä, mutta mielenkiintoista. Tuo vanha

tie Kirstulan entisten peltojen poikki on
yhä olemassa, mutta tätä kirjoitettaessa ei
enää kauaa, sillä tuolle pellolle on nousemassa Suomessa aivan uudenlaiseksi ja ainutlaatuiseksi mainostettu autoliikkeiden
täyttämä pilvenpiirtäjä.
Samat paikat ovat kulkureittien leikkauspisteessä vuosituhannesta toiseen.

Eero Ojanen
YTL Eero Ojanen on toiminut vapaana kirjoittajana, toimittajana sekä kirjallisuuden ja filosofian
opettajana.

Tavastländska Oxvägen i Hattula-nejden
Tavastländska Oxvägen, som förmodligen härstammar från järnåldern, är en
av Finlands mest kända urgamla vägar.
Under medeltiden förenade den slotten i
Åbo och Tavastehus. Intryck mellan dessa
sin tids två största bosättningscentra flöt i
båda riktnigarna. Samtidigt var Oxvägen
landets viktigaste pilgrimsled emedan Heliga Korsets tegelkyrka i Hattula lockade
till sig pilgrimer även från Centraleuropa.
Oxvägens linjeföring har nära Hattula och
Tavastehus varierat efter årstiderna.
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M a t k a i l u r eitti suomalaisiin historiallisiin puutarhoihin

Suomalaiset historialliset puutarhat edustavat vielä toistaiseksi melko tuntematonta rakennusperintöä eikä sitä juurikaan ole
hyödynnetty kotimaisessa matkailukäytössä. Ulkomailla sen sijaan historiallisten
puutarhojen asema on jo vakiintunut ja
niissä vierailee vuosittain runsaasti matkailijoita. Puutarhamatkailu on osa kulttuurimatkailua ja sen tavoitteena on luoda
matkailijoille mahdollisuuksia tutustua ja
oppia kohteiden historiasta niiden erityispiirteitä ja voimavaroja arvostaen. Kotimaan historiallisiin puutarhamatkakohteisiin suuntautuvaa matkailua pidetään
kehittyvänä matkailumuotona, mutta jo
nyt sekä kohteita että puutarhamatkailusta kiinnostuneita harrastajia on runsaasti.
Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea koordinoi DEVEPARK
-hanketta (EU Central Baltic Interreg IV
A-program 2007-2013, Sustainable historic park management and development in

Finland and Estonia), missä on mukana
kuusitoista suomalaista ja virolaista hankepartneria.
Sen tavoitteena on yhdistää kahden
maan voimat historiallisten puistojen ja
kulttuuriympäristöjen säilyttämiseksi elinvoimaisina sekä Suomessa että Virossa.
Hankkeessa on luotu mm. Etelä-Suomen
mielenkiintoisimmista historiallisista puistoista temaattinen puutarhareitti, jonka
toivotaan olevan tulevaisuudessa osa koko
Itämeren laajuista historiallisten puistojen
ketjua.
Historialliset puutarhat saattavat tulevaisuudessa muodostaa mielenkiintoisen
matkailureitin, jonka välityksellä puutarhamatkailijan on mahdollista tutustua kokonaisvaltaisesti kotimaisten historiallisten puistojen tarjontaan. Reitille valituista
kahdeksastatoista kohteesta tunnetuimpia
ja näyttävimpiä kokonaisuuksia ovat mm.
Naantalin Kultaranta, Turun yliopiston

Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha.
KAISA KALLIOVUO
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Mustion linnan ponttonisilta tarjoaa kävijälle poikkeuksellisen vaikuttavan jokielämyksen.

kasvitieteellinen puutarha, Mustion linna
sekä Kumpulan ja Helsingin yliopiston
kasvitieteellinen puutarha. On kuitenkin huomattava, että reitille valikoituneet
kohteet ovat kaikki kiinnostavia niiden
omintakeisista kasvivalikoimista, puutarhan luonteesta, suunnittelijasta tai historiasta johtuen. Historiallinen puutarhamatkailureitti lisää kotimaisten historiallisten
puutarhojen tunnettuutta ja edesauttaa
niiden säilyttämistä elinvoimaisina myös
tuleville sukupolville.

Kaisa Kalliovuo

Turiststråk in i finska historiska trädgårdar
Även i Finland har man upptäckt de historiska trädgårdarnas potential för turismen.
Utbildnings- och utvecklingscentralen vid
Turun yliopisto koordinerar DEVEPARKprojektet där sexton finska och estniska
aktörer medverkar. Aderton trädgårdar i
Södra Finland har valts att presenteras i
projektet, medräknat bland annat Gullranda i Nådendal, de botaniska trädgårdarna vid Turun yliopisto och Helsingfors
universitet samt Svartå gårds trädgård.

FM Kaisa Kalliovuo työskentelee Länsi-Suomen
kesäyliopistossa koulutussuunnittelijana.
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P o h j a n l a h den Rantatie

Syksyllä 2010 Liikennevirasto hyväksyi
Pohjanlahden Rantatien Suomen uusimmaksi valtakunnalliseksi matkailutieksi.
Matkailutien suunnittelun ja taustaselvitykset toteutti Turun yliopiston maisemantutkimus EAKR-rahoituksella. Reitti
alkaa Vehmaalta, vanhalta Turun – Tukholman postitieltä, ja jatkuu länsirannikkoa myötäillen Tornioon asti. Tien
linjaus on lyöty lukkoon mutta sitä ei ole
vielä merkitty maastoon. Pohjanlahden
Rantatie on monelle tutumpi postitienä,
Pohjanmaan rantatienä tai vanhana Valtatie 8:na. Pohjanlahden kiertävä tie on
ensimmäinen modernin valtiokoneiston
tietoisesti luoma maantieyhteys Suomen
alueella. Omalaatuisen historiansa vuoksi
se tarjoaa läpileikkauksen koko maan tiestön vaiheista. Tien sijainti länsirannikon
karuissa maisemissa antaa sille oman luonteensa.
Kivinen tie pohjoiseen
Pohjanlahden rannikko oli keskiaikaan
mennessä harvaan asuttua ja liikkuminen
sen suunnassa sujui myös vesitse, joten
maareitille ei ollut suurta tarvetta ainakaan
kesäisin. Väen vähyyden lisäksi tierakentamista hillitsi monin paikoin alava, kostea
ja kivikkoinen maasto, joka oli altis routimaan. Talvista liikkumista tämä ei haitannut, ja talvitien tiedetäänkin kulkeneen
pitkin rannikkoa jo keskiajalla. Pysyvät
maayhteydet Pohjanlahden suunnassa ke-
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hittyivät kuitenkin ensin sisämaan helppokulkuisemmille harju- ja jokivarsireiteille
vanhojen asutuskeskusten välille.
Keskiajalla paikallisten liikennetarpeiden rinnalle nousivat linnaläänihallinnon
ja sodankäynnin vaatimukset. Ensimmäinen valtakunnallinen tieverkosto luotiin
yhdistämään linnoja ja kuninkaankartanoita. Keskiajalla syntyi myös lainsäädäntö yleisistä maanteistä, mikä mahdollisti
teiden teettämisen talonpojilla veroluonteisena rasituksena. Länsirannikon varhaisimmat maantieyhteydet liittivät yhteen
alueen keskiaikaiset kaupungit Turun,
Rauman ja Ulvilan sekä Korsholman ja
Liinmaan linnat. Ulvilan ja Korsholman
väli kuului Jaakko Teitin vuoden 1556
luettelossaan nimeämiin strategisesti tärkeisiin maanteihin, kuten Ulvilasta Kokemäen kautta Turun suuntaan kiertänyt
Huovintiekin, jolle se oli jatkona.
Tie Ulvilasta Korsholmaan ja sieltä Hämeen linnaan sisämaan kautta kulkenut
Kyrönkankaantie pysyivät pitkään koko
Suomen pohjoisimpina maantieyhteyksinä. Ruotsin rannikolla sama kehitys oli
tapahtunut aikaisemmin: Tukholmaa ja
Norrlantia yhdisti jo 1200-luvulla Norrstigeniksi kutsuttu ratsutie. Myös Suomen
puolen keskiaikaiset maantiet olivat lähinnä nykyaikaista vaelluspolkua muistuttavia ratsu-uria, joiden linjaus vaihteli helposti. Viimeistään 1500-luvulle mennessä
jonkinlaista ratsupolkua myöten lienee
pystynyt kiertämään koko Pohjanlahden

Pohjanlahden Rantatie seuraa Pohjanlahden itärantaa jatkuen aina Ruotsin puolelle. Karttalähde Maanmittauslaitos.

ympäri, vaikka ainakin Ulvilan ja Korsholman väliä pidettiin kivisyyttään huonona
jopa keskiajan mittapuilla.
Tervaa, postia ja sotilaita
Pohjanlahden ympäri vakiintui maantieyhteys kyyti- ja kievarilaitoksineen lopullisesti vasta 1600-luvun alussa. Vuosisadan mittaan suurvalta-Ruotsi perusti
joukon uusia kaupunkeja lahden rannoille, ensimmäisinä Vaasan ja Oulun. Kaupunkien perustamista ajoivat valtakunnan
syrjäisten osien asuttamistavoite sekä halu
saada terva ja muut sisämaan raaka-ainevarat paremmin markkinoille. Pohjanlahden kauppapakon vuoksi alueen kaupunkien oli vuodesta 1617 myytävä tuotteensa
Tukholmaan tai Turkuun, joilla oli yksin-

oikeus vientikauppaan. Tieyhteyksiä kaupunkien välille tarvittiin joka tapauksessa,
ja Ruotsiin vuonna 1636 perustettu postilaitos otti käyttöön varayhteyden Tornion
kautta, milloin kelirikko esti postinkulun
Ahvenanmeren yli.
Postia kuljettivat talonpojat ratsain,
mutta viimeistään 1600-luvulla maantiet
piti parantaa myös kärryjen käyttöön.
Tästä huolimatta Pohjanlahden rantatietä
luonnehdittiin pitkään huonoksi, jopa vaaralliseksi, niin että postikin kulki Vaasaan
sisämaitse vuoteen 1676 asti. Vielä vuonna
1732 Carl von Linné totesi Lappfjärdin ja
Ahlaisten välistä, että ”maantieksi sitä tuskin voi kutsua”. Silti juuri postilaitos teki
Pohjanlahden kiertävästä maantiestä yhtenäisen historiallisen reitin. Vaikka postitie
ei ulkoisesti poikennut muista maanteistä
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muuten kuin postitalojen ja kaupunkien
postikonttoreiden osalta, se hahmotettiin
yhtenä kokonaisuutena.
Vielä 1600- ja 1700-lukujen vaihteessa
Rantatie pysyi ainoana Pohjois-Pohjanmaan rannikolle etelästä johtavana maantienä. Tämä kertoo maayhteyksien hitaasta muodostumisesta rannikon ja sisämaan
välillä. Osin uusien sisämaareittien avaamista rajoitti myös pelko Venäjän pääsystä niitä myöten Pohjanlahdelle. Sotien
aikana Rantatie sai automaattisesti toimia
joukkojen hyökkäys- tai pakoreittinä, jota
voitiin huoltaa meritse.
Rannikon valtaväylä
Kauppapakon purkauduttua vuonna 1765
Pohjanlahden rannikkokaupungit alkoivat
vaurastua ja talonpoikaispurjehdus sekä
laivanrakennus levisivät koko rannikolle.
Ruotsin menettäessä 1700-luvulla maata idässä läntisen Suomen ja sen tiestön

strateginen painoarvo kasvoi. Vuosisadan
lopulla Rantatien rinnalle rakennettiin
oikoteitä, jolloin Mustasaaren ja Närpiön
sekä Porin ja Kristiinankaupungin väliset
vanhat osuudet jäivät sivuun. Rannikkoalueen ja myöhemmin valtakunnan pohjoisosien kehitys teki tiestä asteittain pohjoisen valtaväylän.
Emämaan vaihduttua Venäjään Rantatie muuttui 1800-luvun alussa vihdoin
kauttaaltaan hyväkuntoiseksi ja siltä alkoi
haarautua sivuteitä Pohjois-Satakuntaan
sekä Pohjanmaan jokilaaksoihin. Tien
strateginen merkitys liittyi nyt Venäjän
valtakunnan länsirajaan, mikä näkyi mm.
etappijärjestelmänä sotaväen huoltoa varten. Rakennustekninen kehitys mahdollisti vuosisadan mittaan pysyvät sillat Oulunjoen, Kokemäenjoen ja länsirannikon
muiden suurten jokien yli, jotka sitä ennen oli ylitetty lautoilla tai tilapäissilloilla.
Peräpohjolassa Rantatie säilyi pisimpään ainoana maantieyhteytenä, josta

JYRKI TOIVANEN

Eurajoen Irjanteen talvinen kylänraitti.
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Porin Ahlaisissa Pullerontien vartta komistaa suuri siirtolohkare.

edemmäs pääsi vain vesitse, polkuja pitkin
ja porokyydillä. Vasta 1800-luvulla tiestö
alkoi ulottua Lappiin asti. Koko Pohjanlahden rannikon tiestön luonne muuttui
Pohjanmaan ja Porin ratojen valmistuttua
vuosisadan lopulla. Suurten ihmisjoukkojen ja tavaramäärien liikkuminen siirtyi
rautateille ja Rantatie jäi täydentäväksi
rinnakkaisreitiksi. Autoliikenne alkoi vaikuttaa 1900-luvun alussa ja vuonna 1938
kun Rantatie pääosiltaan nimettiin Valtatie 8:ksi, sen asema oli vakiintunut.
Nykyinen ”Kasitie” noudattaa pääpiirteissään vanhan tien linjausta, mutta
se on parannettu nykyaikaiseksi, paikoin
yksitoikkoiseksi liikenneväyläksi. Lukuisat
oikaisut ovat jättäneet eripituisia osuuksia
vanhasta tiestä syrjään. Maan kohottua
uusia rinnakkaisia tieyhteyksiä on ilmaan-

tunut Rantatien ja meren väliin, ja vanhemmilta ajoilta säilyneet kaupunkikeskustat, satama- ja varvipaikat sekä entiset
rannikkokylät sijaitsevat nyt enimmäkseen
matkan päässä rantaviivasta.
Muutos matkailutieksi
Rantatie poikkeaa sijainniltaan ja luonteeltaan maan muista historiallisista matkailuteistä. Sen rakentaminen on edennyt
asteittain vuosisatojen aikana. Siinä missä
sen eteläisin osa sulautuu Etelä-Suomen
keski-aikaisperäiseen tieverkkoon, kruunun mahtikäskyt ovat panneet tien kulkemaan pohjoisempana lähes asumattomien seutujen halki. Vakka-Suomen,
Satakunnan, ruotsinkielisen Pohjanmaan
ja Perämerenkaaren sekä Ruotsin Länsi-
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pohjan yhdistävä tie kertoo Pohjanlahden
rannikon ja liikenteen kehityksen lisäksi
kahden maan yhteisestä asutus- ja kulttuurihistoriasta. Sen varsilla näkyvät Suomen ja Ruotsin kaupunkirakentamisen
vaiheet, merenkulun, laivanrakennuksen
ja rannikkopuolustuksen jäljet sekä alueen
teollisuusperintö.
Matkailukin on osa tien historiaa.
Rannikkokaupungeissa matkailijoita on
liikkunut kauan, ja rantalomakohteetkin
ovat saaneet alkunsa jo ennen sotia. Viime
vuosikymmeninä länsirannikon matkailua
ovat alkaneet vetää puoleensa tapahtumat ja kulttuurikohteet. Vielä uudempi
ilmiö on saaristoon ja lintukosteikkoihin
suuntautuva luontomatkailu, missä on
auttanut Pohjanlahden suojelualueverkoston tiivistyminen ja monipuolistuminen.
Alueen kulttuuriperinnön tunnistamisesta
kertovat puolestaan Vanhan Rauman ja
Sammallahdenmäen maailmanperintölistaukset. Rantatien liikennekäytön rinnalle
on nousemassa viimeisimpänä vaiheena

tien hyödyntäminen aineettomien elämysten tuottamisessa.
Valtakunnallisten matkailuteiden säännökset eivät osu täysin yksiin historiallisen
tien kanssa. Vanhojen teiden linjaukset
ovat eri syistä muutelleet, mistä tuloksena on eriaikaisia rinnakkaislinjauksia, osa
käytöstä poistuneita ja osa yhä liikenteessä.
Historialliseksi matkailutieksi kelpaa vain
vanhin tunnettu linjaus, jota kuitenkin on
pystyttävä ajamaan linja-autolla. Tiellä pitää myös olla yhtenäinen nimitys, vaikka
sen osia olisikin kutsuttu eri nimillä.
Kuten muutkin Suomen historialliset
matkailutiet, Pohjanlahden Rantatie on
sekä nimeltään että linjaukseltaan kompromissi. Pois on jouduttu jättämään sekä
nuorempia mutta silti vuosisatoja käytössä olleita rinnakkaisreittejä että vanhimpia tunnettuja tieosuuksia, jos linja-auto
ei niille mahdu. Pohjanmaalla käytetty
Rantatie-nimitys on pitänyt yleistää koskemaan koko matkailutietä, vaikka tietä ei
ole etelämpänä tunnettu tällä nimellä.

Ahlaisten Keikveden rantatietä talvella.
JYRKI TOIVANEN
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Tietystä keinotekoisuudestaan huolimatta matkailutie antaa välineitä tulkita
sekä tien itsensä että koko rannikkoseudun historiaa. Se ylittää huomiokynnyksen ja mahdollistaa länsirannikon esittelyn
yksittäisiä kulttuuriperintö- tai luontokohteita laajempana kokonaisuutena. Tie
tuo myös oman lisäarvonsa tapahtuma- ja
hyvinvointimatkailulle. Satoja kilometrejä
pitkän, osiltaan varsin erilaisen ja monenlaisia kohderyhmiä puhuttelevan reitin
tunnetuksi tekeminen ja sellaisena pitäminen tulee vaatimaan vielä paljon työtä.
Kuten alkuperäisellä Rantatiellä, matkailutielläkään suurin kynnys ei ole tulla perustetuksi vaan saada toiminta jatkumaan
ja kehittymään.

Maunu Häyrynen

Bottniska strandvägen
Trafikverket godkände i höstas Bottniska
Strandvägen som Finlands nyaste turistled av nationell betydelse. På medeltiden
byggdes vägen för administrativa behov
och den förenade tidens städer Åbo, Raumo och Ulfsby samt slotten Liinmaa i Eurajoki och Korsholm. En vägförbindelse
med skjuts- och gästgivarstationer etablerades definitivt runt Bottniska viken på
1600-talet. Samma tid förbättrades de tidigare riddugliga vägarna till att vara framkomliga med hästkärror. När vägnätet senare utvecklades bibehöll Strandvägen sin
centrala betydelse. Som turistled är den en
givande rutt när man vill bekanta sig med
västkustens rika kulturhistoria.

FT Maunu Häyrynen on kulttuurituotannon
ja maisemantutkimuksen professorina Turun
yliopiston Porin yliopistokeskuksessa.
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S u o m e n m u inaispolut verkossa

Muinaisjäännöksistä kiinnostuneen matkailijan ei ole ollut helppoa löytää tietoa
niistä arkeologisista kulttuuriperintökohteista, jotka on tarkoitettu kävijöille
esiteltäviksi. Tätä tarvetta tyydyttämään
Museovirasto julkaisi vuonna 2008 verkkosivuston www.muinaispolut.fi. Sivustolla esitellään n. 40 eri puolilla Suomea
sijaitsevaa ulkoilureittiä, joiden varrella
on vähintään yksi kiinteä muinaisjäännös. Ajallisesti sivustolla esiteltävät kohteet kattavat historian kivikaudelta toiseen
maailmansotaan saakka. Kohteet edustavat myös laajasti erilaisia muinaisjäännöstyyppejä. Polkujen varrelta löytyy niin
muinaisia asuinpaikkoja, hautoja ja uhripaikkoja kuin puolustusvarustuksia ja teollisuushistoriallisia kohteita.
Navigointi sivustolla tapahtuu polkujen luettelosivulta tai sitten Suomen
kartalta, josta näkyy polkujen maantieteellinen sijainti ja niiden suhde toisiinsa.
Kullakin polulla on oma alasivunsa, jossa
kerrotaan, mitä muinaisjäännöksiä polun
varrella on ja mitä muuta nähtävää alueelta löytyy. Tieto löytyy myös polun varustetasosta sekä miten vaikeakulkuinen
polku on ja sen pituus. Tiedot auttavat
päättelemään riittääkö esim. käytettävissä
oleva aika tai fyysinen kunto polun kiertämiseen. Lisäksi annetaan linkki polun
mahdollisille omille sivuille.
(vasen sivu) Kilpisjärven Saanan juurella on runsaasti viime sotiin liittyviä muinaisjäännöksiä, kuten leiripaikkoja, pesäkkeitä ja jopa lentokoneen
raunio.

Kohteista on esillä muutamia kuvia
sekä pieni kohdekartta, joka auttaa polun
lähtöpisteen löytämistä. GPS -laitteiden
ja autonavigaattoreiden käyttäjät löytävät sivustolta polun lähtöpisteen tarkat
koordinaatit sekä polkua lähinnä olevan
osoitetiedon. Ilman teknisiä apuvälineitä
kulkevia kävijöitä autetaan polkujen löytämisessä kertomalla kuhunkin lähtöpisteeseen vielä sanalliset ajo-ohjeet.
Lapin Sammallahdenmäki.

LAURI PUTKONEN
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TEIJA TIITINEN

Inarin Laanila.

Muinaispolut.fi sivustolla on luettelo
poluilta löytyvistä muinaisjäännöksistä,
mikäli joku haluaisi lähteä tutustumaan
nimenomaan vaikkapa pronssikautisiin
hautaröykkiöihin tai toisen maailmansodan aikaisiin puolustusvarustuksiin. Luetteloon pääsee klikkaamalla polkukuvauksessa olevan kohdeluettelon perässä olevaa
sinistä nuolta tai vaihtoehtoisesti sivuston
ylälaidassa olevasta valikosta. Muinaisjäännösluetteloon on laitettu kunkin kohteen
alle hakusanoja, jolla esim. polkujen varrella sijaitsevat polttokenttäkalmistot löytyvät helposti selaimen etsi -komennolla.
Tulevien muinaispolkujen rakentajia
on pyritty auttamaan antamalla ohjeita
ja neuvoja siitä, miten polkuja voidaan
perustaa ja ylläpitää. Lisäksi lukijoiden
avuksi on laadittu pieni sanasto, josta arkeologiaa tuntematon voi tarkastaa esim.
polttokenttäkalmisto sanan merkityksen.
Museovirasto toivottaa kaikki lukijat
lämpimästi tervetulleiksi mukaan muinaispolkuja kiertämään.
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Finlands fornminnesstigar på nätet
Museiverket publicerade år 2008 webbplatsen www.muinaispolut.fi. Webbsidorna presenterar c. 40 friluftsleder på olika
håll i Finland som löper vid minst ett fast
fornminne. Tidsmässigt täcker de presenterade objekten historien från stenåldern
fram till andra världskriget. Objekten representerar även ett stort urval av olika typer av fornminnen. Längs stigarna finner
man såväl forntida bosättningar, gravar
och offerplatser som försvarsställningar
och industrihistoriska objekt.

Teija Tiitinen
FK Teija Tiitinen toimii tutkijana Museovirastossa
muinaisjäännösten hoitoyksikössä.

Merkkipuu Vienan Vuokin reitin varrella Suomussalmen
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Kevättijärvellä. Kuva Museovirasto/Päivi Maaranen 2007.

Vi e n a n r e itit – talojen välisiltä taipaleilta Englannin
m a r k k i n o i lle ja Raatteen tien taisteluun

Myllysärkkien selkää kiemurtaa kapea
polku, tekee mutkan tuonne, toisen tänne, näkyy pitkälle männikön lomassa.
Siellä täällä on kirveen iskemä merkkipuu, hitaasti umpeenkasvavine pilkkoineen polkua seuraillen. Alhaalla kiemurtaa Porrasjoki, jonka joenvarsiniityillä on
vielä harvakseltaan vanhoja latoja muistuttamassa niittyjen hyödyntämisestä.
Kulkija ihailee maisemaa eikä välttämättä
tiedä, että tätä samaista reittiä on voitu
kulkea jo satoja vuosia. Paikalliselle asukkaalle reitti on kuitenkin vanha tuttu,
tuota reittiä isällä oli tapana kulkea veljensä taloon ja tuolta tulivat äidin sukulaiset,
kun kokoonnuttiin suvun juhliin. Polku
on osa paikallista muistinmaisemaa, sellaisena enemmän kuin ura metsässä tai
merkkipuiden rivistö sen varrella.
Satojen vuosien ajan vielä historiallisellakin ajalla pohjoisemmassa Suomessa
kuljettiin käytössä vakiintuneita ja opittuja, luonnonolosuhteiden mahdollistamia
reittejä pitkin. Tyypillistä näille sisämaan
kulkureiteille on se, että ne koostuvat
vesi, suo- ja maataipaleista. Reittejä pitkin kuljettiin vuodenajan rajoitukset
huomioiden, joten talvisin ja kesäisin
saattoi olla käytössä eri reitti, samoin
kulkijan matkan tarkoitus saattoi vaikuttaa reitin valintaan. Pelkästään luonnon
luomiin reitteihin ei kuitenkaan turvauduttu, vaan reittejä myös rakenneltiin
paremmiksi. Kosteaan paikkaan pisteltiin
pitkospuita, jokien yli laiteltiin siltoja,
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rinteillä reittejä pengerrettiin ja tasattiin.
Tällainen paikoin luonnollinen, paikoin
paranneltu reitti oli niin paikallisten kuin
pitkänmatkalaisten, aina valtakunnan rajojenkin ylittävien toimijoiden käytössä.
Ajan myötä reittien merkitys muuttui,
joskus joku reitti oli tärkeämpi ja toinen
miltei unohduksissa.
Monta tietä – monta jäännettä
Moninaisista reiteistä ja niiden kulkijoista on paikallisten tarinoiden lisäksi säilynyt paljon historiallista tietoa ja arkeologisia jäänteitä. Useissa historiallisissa
lähteissä käsitellään esimerkiksi Vienan ja
Oulunseudun välistä kauppaa, arvioidaan
reittien merkitystä ja jopa suunnitellaan
maanteiden rakentamista jo hyvin varhain. Historiallisten karttojen avulla on
puolestaan löydettävissä tietoa reittien
linjauksista, asutuksen sijoittumisesta ja
joskus siitäkin, missä kohtaa polkuihin
liittyi niiden käyttöä parantavia rakenteita. Arkeologian avulla voidaan jäljittää
maastossa vielä säilyneitä polun rakenteita sekä linjauksia.
Kaikki edellä kuvattu reitteihin liittyvä lähdeaineisto on tärkeää. Muistitieto
yhdistettynä historiallisiin lähteisiin ja
karttoihin luo tiedollisen kokonaisuuden,
jonka puitteissa voi lähteä selvittämään
myös reittien säilyneisyyttä nykymaisemassa. Useimmiten historiallinen kulkureitti on osittain tai kokonaan maastoon
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Vienan reitti Suomussalmen alueella. Karttapohja Maanmittauslaitos.

kätkeytynyt, erityisesti jos se on jäänyt
käytöstä jo pitkän aikaa sitten. Toisinaan
reitti on voinut säilyä hyvinkin, jos sitä on
käytetty edes vähäsen. Joskus tutkijan on
myönnettävä, että menneisyyden reittiä
ei voi enää nykyhetkessä paikantaa vaan
se on kadonnut kokonaan. Toisinaan voi
maastossa löytää hienosti maisemassa säilyneen pätkän, jolla käyskennellessä voi
hetken samastua historiallisiin polkua
kulkeneisiin henkilöihin kuten vaikkapa
Elias Lönnrotiin Vienan Karjalan runonkeruumatkoilla.
Kaikkien historiallisten reittilinjaus-

ten säilyneisyyttä ja laajuutta maastossa
ei nykyisellään tunneta. Reitistöjä ei ole
tarkasteltu systemaattisesti siten, että tutkimukseen olisi liittynyt sekä historiallinen selvitys että arkeologinen tutkimus
maastossa. Tietomme säilyneistä reiteistä
perustuukin vain yksittäisistä reittipätkistä kertyneeseen tietoon. Tämä tieto on
usein metsänkäyttöilmoitusten tai maankäyttöhankkeiden yhteydessä saatua. On
tärkeä muistaa, että Suomen metsissä on
runsaasti erilaisia historiallisia polkuja ja
kulkureittejä. Kaikki niistä eivät ole muinaismuistolain (295/1963) suojelemia
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muinaisjäännöksiä. Muinaisten huomattavien kulkureittien jäänteet ja niihin
liittyvät merkit laki kuitenkin suojelee.
Huomattavuus puolestaan määritellään
mm. käytettävissä olevan historiallisen
tiedon perusteella.
Silmäys historiaan
Yksi tunnetuista historiallisten maareittien kokonaisuuksista jäsentyi Vienan
Kemin ja Oulun sekä Pohjanmaan rannikon välisen liikenteen väylästöksi. Jo
arkeologian antaman tiedon perusteella
Kainuun kautta kuljettiin vuosituhansia
idästä länteen ja lännestä itään. Tämän
kulkemisen mahdollisti mm. Oulujoen ja
siihen liittyvien vesistöjen muodostama
kokonaisuus, joka muodosti samalla pohjoisen Suomen historiallisen valtaväylän.
Varhaisimmista kulkijoista väylällä on
vain vähän tietoa, mahdollisesti he olivat
karjalaisia, mahdollisesti lappalaisia.
Jo 1500-luvulla Vienan ja Oulunsuun
välisen kaupankäynnin tiedetään olleen
varsin merkittävää ja karjalaiskauppiaita
nähtiin Pohjanmaan rannikon markkinoilla. Ilmeisesti jo tuolloin tunnettiin
myös useita reittejä Vienasta Suomen
puolelle ja takaisin. Karjalaiset kauppamiehet kulkivat reiteillä yhä useammin,
vaihtoivat esimerkiksi suolaa ja rautaa
turkiksiin matkallaan Pohjanmaan rannikolle, myivät tavaransa määräpaikassaan
ja ostivat uutta tavaraa vaihdettavaksi paluumatkalla taas Vienan Kemiin vietäviin
tuotteisiin. Kun 1500-luvun lopussa englantilaiset ja hollantilaiset löysivät meritien Arkangeliin, karjalaiskauppiaiden
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Kainuustakin keräämät turkikset päätyivät aina Euroopan markkinoille saakka.
1595 solmittiin Täyssinän rauha ja
valtakuntien rajojen yli käytyyn kauppaan Ruotsi-Suomen ja Venäjän välille
luotiin säännöt. Tämän pohjalta 1600-luvulla kauppa rajan yli oli vilkasta ja jatkuvaa. Kun Oulun kaupungilta oli kielletty
ulkomaankauppa Itämeren puolelta, vakiintui Suomen puoleltakin luontevaksi
kaupan suunnaksi itäinen Vienan Kemi.
Karjalaiskauppiaat kulkivat puolestaan
innokkaasti ympäriinsä keräten laajalta alueelta talonpojilta turkiksi, kalaa ja
muita luonnontuotteita matkatessaan
idän ja lännen väliä. Kulkureitit sitoivat
talot ja kylät toisiinsa lähialueilla ja laajemmat alueetkin olivat kanssakäymisessä
kummaltakin puolelta rajaa.
1700-luvulla kaupan määrä ja tuotto
alkoi laskea, ja samalla muuttui tuotevalikoima. Ruotsi-Suomen valtakunta itsessään muuttui ja kehittyi kuin myös sen
lähivaltakunnatkin. Sitkeästi karjalaisten
kaupanteko kuitenkin jatkui; kansainvälisiinkin toimijoihin yltäneen kaupan
sijaan alkoi kuitenkin painottua paikallisempi kulkukauppa, joka palveli entistä
paremmin myös Kainuun asujaimistoa.
Pohjansodan vuoksi pohjoiset väylät katkesivat ja samaan aikaan Oulun luonne
kauppakaupunkina muuttui, joten tarve
itään suuntautuvaan kaukokauppaan väheni.
Vielä 1800-luvulla nk. laukkukauppa kukoisti karjalaiskauppiaiden matkatessa lopulta jo ympäri Suomea, ja vasta
1800-luvun lopulla monet samanaikaiset
yhteiskunnan muutokset sekä kehittämis-

PÄIVI MAARANEN, MUSEOVIRASTO 2010.

Porrasjoen jokivarsiniittyjä Suomussalmen Myllysärkiltä.

toimet alkoivat vaikuttaa kulkukauppaan
vähentävästi. Säännölliset kulkijat reiteillä muuttuivat vähitellen karjalaisista
suomalaisiksi ja kun Venäjän valtakunta
hajosi, sulkeutui myös valtakunnan raja.
Kainuun sisäisessä liikenteessä perinteiset
reitit säilyttivät pitkään merkityksensä ja
korvautuivat vasta vähitellen rakennetuilla maanteillä. Vielä 1940-luvulla Vienan
joillakin reittihaaroilla oli suuri merkitys.
Tuolloin Suomussalmen reiteillä kulkivat
tykit ja Suomen rajaa puolustavat sotilaat
toisen maailmansodan taisteluissa mm.
Raatteen tiellä.

Lopuksi
Merkittävyytensä ansiosta Vienan reiteistä on pieni osa suojeltu muinaismuistolailla ja siten turvattu niiden muiston
säilyminen jälkipolville. Käytännössä
Vienan reittejä, kuten muittenkin historiallisten reittien säilymistä turvaa jatkuva käyttäminen. Reitit ovat pitkälti
syntyneet maastoon juuri kulkemisen
ansiosta ja ne myös katoavat, kun maastoon ja kasvillisuuteen kohdistuva kuluttava vaikutus päättyy. Merkittävän vaaran
säilymiselle muodostaa tietämättömyys
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reitistä ja sen merkityksestä. Jos esimerkiksi reitin linjausta ei tunneta tai reittiä
ei maastossa tunnisteta muinaisjäännökseksi, se saattaa tuhoutua vaikkapa yhden
yksittäisen metsänkäsittelyn tuloksena.
Historiallisen reitin taloudellinen merkitys nykypäivässä on melko vähäinen,
mutta kulttuurinen ja sosiaalinen merkitys suuri. Nyt vaatimattomaltakin näyttävä historiallinen kulkureitti muistuttaa
kulkijaansa siitä, että ihmisyhteisöllä on
ollut aina samanlaiset tarpeet: reitit yhdistivät toisiinsa ihmiset, mahdollistivat
uutisten sekä tavaroiden virran ja muun
liikkumisen aikaan, jolloin televisiota tai
maanteitä ei ollut.

Päivi Maaranen
FL Päivi Maaranen työskentelee Museovirastossa ja hoitaa arkeologiaan liittyviä tehtäviä.
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Leder i Vitahavskarelen – från bystråket
till den engelska marknaden och slaget
på Raate-vägen
Etablerade leder som naturen erbjudit
har använts i Norra Finland i århundraden. Om deras resenärer har bevarats lokala skildringar och dessutom rikligt med
historisk information och arkeologiska
lämningar. Handelslederna mellan Kem
i Vitahavskarelen och den österbottniska
kusten användes av karelska köpmän i
synnerhet från slutet av 1500-talet till
1800-talet. I andra världskrigets strider
hade samma trafikleder viktig militär betydelse. Numera har en liten del av lederna
i Vitahavskarelen skyddats med lagen om
fornminnen, men i praktiken tryggas deras fortsatta existens bäst genom kontinuerlig användning.

Vienaan vievää Vuokin reittiä Suomussalmen Viianginjärven rannassa. Kuva: Päivi Maaranen, Museovirasto 2007.
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Kirkkojen rakennusperintö
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Va i k u t t e i d e n länsiväylä
- S u o m a l a i s en puukirkkoarkkitehtuurin esikuvia Ruotsin
v a l l a n a i k a na 1600-luvulta 1800-luvulle
PETTERSSON 1987, 409.

Suomen liittäminen Ruotsiin ristiretkien
myötä merkitsi paitsi hallinnollista myös
katolisen kirkon yhteyttä. Ensimmäiset
kivikirkkoja edeltäneet varhaiskeskiaikaiset puukirkot olivat rakenteeltaan yksinkertaisia, luultavasti matalalla vuoliaiskatolla varustettuja itä–länsi-suuntaisia
vaakasalvosrakenteita. Ruotsissa säilyneiden esimerkkien perusteella nämä aikojen
saatossa hävinneet puukirkot heijastivat
jo kansainvälisiä vaikutteita; aluksi romaanisia, mutta keskiajan edetessä myös goottilaisia tyylipiirteitä. Nousiaista tunnetaan
puukirkon perustukset jo 1200-luvun
alusta, minkä jälkeen todisteita puukirkkojen rakentamisesta löytyy yhä enenevässä määrin.
Veistotekniikan kehittyessä ja teknisen
tason noustessa siirryttiin vaativimpiin rakenteellisiin konstruktioihin. Edistynyttä
salvostekniikkaa edusti ns. pohjalainen
tukipilarikirkko, jonka tärkeimmät muotoelementit syntyivät ilmeisesti jo ennen
katolisen ajan loppua. Rakenteelle tunnusomaista on seinäratkaisu, jossa täyspitkien
hirsikertojen välissä vuorottelevat lyhyistä
hirrenpätkistä ontoiksi pilareiksi salvotut
tukirakenteet. Varhaisin tunnettu esimerkki on ilmeisesti n. vuoden 1496 jälkeen rakennetun Saloisten tukipilarikirkon (paloi
1930) ensimmäisen rakennusvaiheen asu.
Tukipilarikirkko yleistyi 1600-luvulla
etenkin Pohjanmaalla. Kirkkotyypin perustana voidaan pitää mm. Pietarsaaren
maaseurakunnan ja Vaasan myöhäiskes-

Sångan kirkko, Uplanti, 1100-1300-luku. Viereisellä sivulla Kempeleen kirkko, Matti Härmä, 1691.

kiaikaisia kivikirkkoja. Korkeat länsitornit, tynnyriholvatut lautakatot ja seinien
pystysuorat tukirakenteet kuuluvat yhteisiin piirteisiin. Virikkeitä esikuvina toimineisiin kivikirkkoihin oli puolestaan
saatu Uplannin, Södermanlannin ja osin
Tukholman kirkoista, joihin ne olivat
suodattuneet Euroopan keskiaikaisen arkkitehtuurin piiristä. Ulkoarkkitehtuuria
hallitseva länsitorni oli tukipilarikirkoissa
lähinnä vain arkkitehtoninen aihe, sillä
kelloja soitettiin erillisessä kellotapulissa.
Tapulina saattoi tällöin toimia yksinkertainen pukkitapuli, joka Ruotsin puolella oli
ollut suosittu ratkaisu aina 1100-luvulta
asti. 1690-luvulta lähtien tukipilarikirkko
alkoi vähitellen väistyä tilaratkaisuiltaan
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Katariinan kirkko, Tukholma, Jean de la Vallée,
1690.

käytännöllisemmän ja rakennusteknisesti
edistyneemmän ristikirkon tieltä.
Kansallisomaisuudeksemme mielletty suomalainen ristikirkko ja sen monet
pohjakaavaratkaisut eivät kehittyneet
maassamme itsenäisesti. Lars Pettersson
on osoittanut ristikirkon synnyn sidokset
Ruotsin suurvaltakauden ja vapaudenajan
merkittävimpiin kirkkoprojekteihin. Näiden tyylitaustat kytkeytyvät puolestaan
Italian renessanssin, ja erityisesti Donato
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Bramanten (1444–1514) vaikutukseen.
Toisena juonteena voidaan pitää Ranskan
ja Hollannin myöhäisrenessanssin keskeiskirkkoarkkitehtuuria. Ristikirkon arkkitehtoninen perusidea saapui Tukholmaan
luultavimmin juuri Hollannista tulleiden
rakennusmestareiden ja kirvesmiesten
mukana.
Tyylilliset virikkeet ja rakennustekniset uutuudet levisivät oppineiden arkkitehtien, mallikirjojen sekä ylimpien
säätyläisten välityksellä. Valtakunnan hoviarkkitehdit Simon de la Vallée (1590–
1642), Nicodemus Tessin vanhempi
(1615–1681) ja nuorempi (1654–1728)
toivat opintomatkoiltaan Italian ja Ranskan barokkiarkkitehtuurin piirteitä, jotka
sittemmin yksinkertaistettuna ja puuarkkitehtuuriin sovellettuna rikastuttivat
kirkkojemme muotokieltä. Suomen kannalta tärkeimpiä uutuuksien välittäjiä oli
ranskalaissyntyinen Ruotsin valtakunnanarkkitehti Jean de la Vallée (1620–1696),
jonka vuonna 1656 suunnittelema Tukholman Katariinan kirkko (1656–1690)
toimi ideanantajana monille suomalaisille
kirkoille. Kaksoisristin muotoinen pohjakaava ja ristikeskuksen päälle sijoitettu
kellotorni muodosti kokonaisuuden, jossa
de la Vallée yhdisti sekä Ranskan myöhäisrenessanssin että Hollannin reformoidun
kirkkoarkkitehtuurin piirissä kehitettyjä
muotoelementtejä. Pohjakaavaratkaisuun
arkkitehti sai tiettävästi virikkeen Sebastiano Serlion (1475–1554) vuonna 1584
julkaistusta Tutte l’Opere d’architettura e
prospettiva -teoksesta, joka kuului de la
Valléen kirjastoon. Suomessa Katariinan
kirkon rooli nousi merkittäväksi etenkin

ANDERSON-KINDSTRÖM-CURMAN 1959, 146
KLEMETTI 2932, 117

ULRICA PIAN REITTI
Rakennustaiteellisten virikkeiden kulkureitit Pohjanlahden yli saattoivat olla yllättäviä ja mielikuvituksellisia. Arkkitehti Eric Dahlbergin suunnitteleman, vuonna
1685 valmistuneen Karlskronan Amiraliteetin Ulrica Pia
-kirkon pohjakaava (oik.) ja Kuortaneelta peräisin olevan kaulauslaudan koristeeksi veistetty kaksoisristikirkon pohjakaava ovat hämmästyttävän samankaltaisia
aina sisätilan kulmapilareita myöten. Klemetti arveli
kaulauslaudan liittyvän Kuortaneella 1600-luvun puolivälin jälkeen vaikuttaneen Henrik Olofson Hyttiseen.
Olettamuksen tekee mielenkiintoiseksi se, että Ulrica
Pian rakennusmestarina mainitaan Olof Nilson Hylting
(Hyttinen?) –niminen mies. Etelä-Pohjanmaalta vietiin
ruotujärjestelmän mukaisesti kirvesmiestaitoa omaavaa miehistöä Karlskronan laivanrakennustelakalle.
Myös Hyttisen talo kuului tällaiseen ruotuun.

vuosina 1730 ja 1751 valmistuneiden Haminan kaksoisristikirkkojen yhteydessä,
sillä näiden myöhemmin tuhoutuneiden
rakennusten myötä syntyi itäisessä Suomessa aivan oma kahtamoisperinteensä.
Jean de la Vallée vaikutti myös pohjalaisen kellotapuliarkkitehtuurin syntyyn.
Hänen suunnittelemansa mukaan vuosina
1674–75 rakennettu Vaasan kellotapuli syrjäytti vanhan, muutamin variantein
esiintyneen goottilaisperinteisen pukkitapulitradition. Kivestä muuratun alaosan
päälle rakennetun kellohuoneen ja torninpäätteen muotoelementit löytyvät jo de la
Valléen Katariinan kirkon keskustornista.
Tapulin alaosan ratkaisuihin de la Vallée
lienee saanut virikkeitä Édifices antiques
romains -teoksessa (1584) kuvatuista
roomalaisista triumfikaarista. Vaasan re-

nessanssitapulin malli levisi 1700-luvun
alkuvuosikymmenillä Pohjanlahden molemmille puolille kruunupyyläisen rakennusmestari Hans Biskopin (1684–1762)
välityksellä.
Tukholman kirkot tarjosivat pohjalaiselle puukirkkoarkkitehtuurille esikuvia
koko 1700-luvun ajan. Kirkonrakentaja
Antti Hakola (1704–1778) sai 1750-luvun rakennustuotantoonsa virikkeitä
Uudenkaarlepyyn vuonna 1708 rakennetusta kirkosta, jonka volyymiryhmittely
perustui puolestaan Pyhän Klaran kirkon
(1577–1590) goottilaishenkisiin ratkaisuihin. Pohjanmaan kirkkoarkkitehtuurin uudistajana tunnettu Matti Honka
(1713–1777) tukeutui hänkin Biskopilta
saatujen vaikutteiden ohella Tukholman
kautta saatuihin malleihin. Näiden lisäk-
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Ylhäällä: Tituksen triumfikaari, Rooma, 70 jKr.
Oikealla: Hietaniemen (Hednäs) kellotapuli, Länsipohja, Hans Biskop, 1773.

si hän tunsi ilmeisesti myös Serlion Tutte
l’Opere d’architettura e prospettiva –teoksen, sillä sen mallikuvien avulla Honka
näyttäisi selviytyneen Lohtajan kaksoisristikirkon suunnittelusta aina sisustusdetaljeja myöten.
Valtakunnan julkisen arkkitehtuurin
yhtenäisyyteen kiinnitettiin 1700-luvulla
suurta huomiota. Kuningas hyväksyi allekirjoituksellaan rakennettavien tai korjattavien kirkkojen piirustukset sen jälkeen
kun Tukholman yli-intendentinviraston
arkkitehdit olivat ajanmukaistaneet ne
vastaamaan vallitsevia makunormeja.
Yli-intendentti Carl Hårlemanin (17001753) aikana oli suosiossa ranskalaisvaikutteinen rokokoo, joka alkoi saada
1740-luvulta lähtien klassistisia sävyjä.
Antiikkitietoisuuden lisääntyessä vuosisadan loppua kohden, siirryttiin Carl
Fredrik Adelcrantzin (1716–1796) edustamaan kustavilaiseen klassismiin, joka
huipentui Kustaa III:n vuosina 1783–84
tekemään Italian matkaan. Valtiovallan
yhä tiukkeneva kontrolli edellytti nyt rakennusmestareilta mallikelpoisia piirus-
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tuksia sekä kykyä ymmärtää rakennuksen
kestävyyttä ja symmetriaa. Suomessa uusiin vaatimuksiin sopeutui parhaiten Jacob
Rijf (1753–1808), joka oli ensimmäinen
akateemista koulutusta saanut talonpoikaisarkkitehtimme. Rijf opiskeli vuoden
verran Tukholman taideakatemiassa keräten ja kopioiden pääkaupungin tärkeimpien kirkkojen piirustuksia. Merkittävimpiä
kohteita olivat Katariinan kirkko ja etenkin sen vanavedessä kehittynyt Tukholman
Kungsholman kirkko Ulrika Eleonora
(1673–1688). Tyylillisesti tärkein esikuva
Rijfille oli kuitenkin hänen opettajakseen
mainitun C. F. Adelcrantzin suunnittele-
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ADOLF FREDRIKIN REITTI
Esikuvallisena pidettyjen kirkkojen kiviarkkitehtuuri
siirtyi sovellettuna kotoiseen puumateriaaliin. Vasemmalla C.F. Adelcrantzin suunnittelema Tukholman
Adolf Fredrikin kirkko ja ylhäällä Jacob Rijfin vuosina
1785–89 rakentama Luodon puukirkko. Kellot sijoitettiin Luodossa esikuvansa mukaisesti kirkon keskustorniin. Aina eivät rakenteet kestäneet kellojen soitosta
aiheutunutta rasitusta, jolloin turvauduttiin vanhaan
tapaan ja rakennettiin kirkon viereen erillinen kellotapuli.
Adolf Fredrikin kirkon vaikutus näkyy myös sisätilojen
jäsentelyssä. Samat laakeat tynnyriholvit, kattolistat ja
seinäpintoja jakavat pilasterit ovat yhteisiä sekä Tukholman esikuvalle (vasemmalla) että Jacob Rijfin vuonna 1785–86 rakentamalle Hyrynsalmen kirkolle.

PAULA MÄKELÄ

PETTERSSON 1977, 5
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ma Adolf Fredrikin kirkko (1768–1783),
jonka sekä toteutetut että suunnitelmiksi
jääneet yksityiskohdat heijastuvat koko
Rijfin tuotantoon. Kuninkaan makumieltymysten mukaisesti toteutettu Saloisten
kellotapuli (1783) sekä Pedersören kirkon
itäpääty (1795) osoittavat Rijfin omaksuneen kustavilaisen uusklassismin tyylielementit.
Ruotsinvallan ajan vaikutukset
näkyivät vielä Suomen siirryttyä Venäjän
suurvallan alaisuuteen. Rijfien jälkeen
kirkkoarkkitehtuurin valtikka siirtyi Kuorikoskien kirkonrakentajasuvulle, joka
dominoi Pohjanmaan kirkonrakentamista
koko 1800-luvun ajan. He suunnittelivat
ja rakensivat kirkkoja aluksi Intendentinkonttorin johtajaksi valitun Carlo Bassin
(1772–1840) ja sittemmin saksalaissyntyisen Carl Ludvig Engelin (1778–1840)
uusklassistisen empiren hengessä. Lopputuloksena oli kansanrakennustaiteen,
Rijfien perinteen ja virastoarkkitehtuurin
oivallinen synteesi.

Heikki Hanka ja Paula Mäkelä
FT Heikki Hanka on taidehistorian professori
Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitoksessa.
FM Paula Mäkelä on taidehistorian tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston taiteiden ja
kulttuurintutkimuksen laitoksessa.
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Intryckens västerled – den finska träkyrkoarkitekturens förebilder under
den svenska tiden från 1600-talet till
1800-talet
Den finska kyrkoarkitekturen har fått inryck från det västra moderlandet ända
från medeltiden. Också träkyrkor byggdes redan tidigt enligt svenska förebilder.
Stödpelarkyrkan som fått sin form från
stenkyrkoarkitekturen gav i början av
1700-talet plats för korskyrkan. Denna
typ av renässanskyrka kom till Finland via
Stockholm. Även när det gäller klockstaplarna i trä ersatte renässansens klassicism
den öppna stapeln som hörde till den gotiska traditionen. På 1700-talet fäste man
stor uppmärksamhet vid att rikets offentliga arkitektur skulle vara enhetlig. Som
bäst var slutresultatet en utmärkt syntes av
folkbyggnadskonsten och ämbetsarkitekturen.

O r t o d o k s i s et kirkot Suomessa – idän ja lännen
k u l t t u u r i r e i t eillä

Ortodoksisesta
kirkkoarkkitehtuurista
puhuminen johdattaa meidät ajattelemaan itää. Ortodoksinen kirkko Suomessa edustaa idän suunnasta saapunutta
kristinuskoa sekä siihen liittyvää taidetta
ja tapakulttuuria; selvästikin itäisiä kulttuurireittejä. Kysymys kirkkoarkkitehtuurin taustatekijöistä ja sijoittumisesta
kulttuurireiteille osoittautuu lähemmin
katsottuna monimuotoiseksi ja haasteelliseksi tutkimuskohteeksi. Ortodoksisten
kirkkojen rakentamisen ja suunnittelun
taustalta saattaa löytyä yhtä monipuolisia
ja vaihtelevia tekijöitä kuin luterilaistenkin
kirkkojen. Mistä koostuu se, mitä saatamme ajatella itäiseksi ilmiöksi? Entä mitä
tiedämme arkkitehdeista? Pyrin muutamien esimerkkien avulla valottamaan
ortodoksisen
kirkkoarkkitehtuurimme
kulttuurireittien kysymyksiä. Tarkastelun painopiste on ammattiarkkitehtien
työssä. Kansanrakentamiseen eli Karjalan
puupyhäköihin liittyy esimerkiksi kulttuurireittien osalta tutkimattomia erityiskysymyksiä, ja ne jätetään tässä tarkastelun
ulkopuolelle. Lyhyesti Karjalan puupyhäköistä voi esimerkiksi todeta, että vaikka
rakentaminen olisi tapahtunut tietyssä kylässä yhteistyönä, on kansanrakentamiseen
sekä saatu että haettu malleja ja rakentamisen erityistaitajia oman lähielämänpiirin ulkopuolelta. Kauppareitit ovat olleet
tärkeitä myös taiteen kannalta.
Itäisten kulttuurireittien yksi alkupiste
on Itä-Rooman valtakunta, Bysantti. Siel-

lä kirkkojen yleiseksi muodoksi valikoitui
keskeiskirkko: pohjakaavaltaan pyöreä,
neli- tai monikulmainen rakennus, jonka
kattomuotoa usein hallitsee suuri keskuskupoli. Keskeiskirkkotyypillä on vahvat
juurensa antiikin arkkitehtuurissa, josta
esimerkiksi renessanssin arkkitehdit ammensivat. Bysantissa siitä tuli kuitenkin
niin yleinen, että sitä voidaan pitää yhtenä
ortodoksisten kirkkojen perusmuotona.
Venäjän ja siis myös Suomen autonomisen
suuriruhtinaskunnan ortodoksisissa kirkoissa oli lukuisia esimerkkejä keskeiskirkoista. Helsingin silhuetissa näkyvimmät
kirkot ovat olleet juuri keskeiskirkkoja: K.
A. Thonin (1794–1881) suunnittelema
Viaporin Pyhän Aleksanteri Nevskin kirkko, joka valmistui vuonna 1854 (muutettiin 1920-luvulla nykyiseksi Suomenlinnan luterilaiseksi kirkoksi), ja Katajanokan
kalliolle vuonna 1868 valmistunut A. M.
Gornostajevin (1808–1862) Uspenskin
eli Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen katedraali. Myös C. L. Engelin
(1778–1840) suunnittelema luterilainen
pääkirkko eli Helsingin Tuomiokirkko
(1840 / 1852) on keskeiskirkko.
1700-luvun alussa perustetulla Pietarin
kaupungilla oli merkittävä asema arkkitehtuurivaikutteiden välittäjänä. Moskovan
Taideakatemia siirtyi Pietariin 1760-luvulla. Pietarissa professoreina toimivat myöhemmin muun muassa edellä mainitut
arkkitehdit K. A. Thon ja A. M. Gornostajev. Oppilaat tulivat eri puolilta Venä-
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jää, mutta opetus edusti eurooppalaisten
taideakatemioiden mukaista klassistista
traditiota. Akatemia tarjosi mahdollisuuden päästä ulkomaillekin opiskelemaan
antiikin ja renessanssin taidetta. Pietari oli
kansainvälinen ja monissa suhteissa sangen eurooppalainen kaupunki. Idän ja lännen kulttuurireittejä pohdiskellessa onkin
kiinnostavaa havaita, että ortodoksisessa
kirkkoarkkitehtuurissamme on useita esimerkkejä Taideakatemian klassistisesta
vaikutuksesta: kirkkoja, jotka itse asiassa
perustuvat suoraan tai epäsuorasti antiikin
taiteen ihailuun. Suomeen rakennettiin
1700-luvun lopulta 1800-luvun puoliväliin useita melko pieniä ortodoksisia kirkkoja, joiden perussommittelussa toistuvat
pääsisäänkäynnin yläpuolelle kohoava, ra-

kennuksen länsipäätyyn pystytetty torni,
suorakaiteen muotoinen kirkkosali ja kirkkosalin päällä kohoava matalahko pyöreä
keskustorni. Tällaisia ovat esimerkiksi
C.L. Engelin suunnittelemat puurakenteinen Suistamon Pyhän Nikolaoksen kirkko (1844) ja Helsingin empire-keskustan
osaksi rakennettu Pyhän Kolminaisuuden
kirkko (1826), joka on samalla kaupungin
vanhimpia kirkkoja.
Ortodoksisissa kirkoissamme on myös
runsaasti koristeaihelmia, joita voidaan
kutsua ”venäläistyylisiksi”. Merkittävä
osa tällaisista kirkoista sijaitsi Karjalan
kannaksella mutta myös esimerkiksi varuskuntakaupungeissa kuten Riihimäellä,
Mikkelissä ja Torniossa. Säännönmukaisesti venäläisissä varuskunnissa oli kirk-

Helsingin Uspenskin katedraali (1868) on yksi esimerkki historiallisia juuria ja alkuperää ilmentävästä
arkkitehtuurista. Kirkkoa voi luonnehtia bysanttilais-venäläiseksi, mutta se sisältää myös läntiselle arkkitehtuurille ominaisia romaanisia ja goottilaisia muotoaiheita 1860-luvun rakennustaiteellisten ajatusten
mukaisesti.
HANNA KEMPPI
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ko, ja kirkollisilla seremonioilla kiinteä
sija varuskuntaelämässä. Venäläistyyliset
kirkot eivät ole yhtenäinen ryhmä, mutta
yhdistävänä tekijänä on 1800-luvun puolivälistä aina 1910-luvulle ulottunut vaihteleva jakso, jolloin oltiin kiinnostuneita
kansakunnasta, sen historiallisista juurista
ja kansallisen identiteetin ilmentämisestä
arkkitehtuurin avulla. Etsittiin aihelmia
esimerkiksi kansanomaisesta rakennustaiteesta. Ilmiönähän tämä ei ole venäläinen tai itäinen vaan kansainvälinen, ja
esimerkiksi Suomen suuriruhtinaskunnan
1900-luvun alun kansallisromantiikka eli
jugendtyyli on osa tätä kansainvälistä ilmiötä. Suomen ortodoksisten kirkkojen venäläiskansalliset vaikutteet saatiin paljolti
Pietarin välityksellä.
Valtaosa Suomen suuriruhtinaskunnan
ortodoksisten kirkkojen arkkitehdeista oli
joko venäläisiä tai Pietarin kautta Suomeen tulleita ulkomaalaisia, mutta myös
esimerkiksi ruotsalaissyntyisiä kuten Vaasan ortodoksisen kirkon arkkitehti C.A.
Setterberg (1821–1871). Suomalaisia on
joukossa muutamia, esimerkiksi viipurilainen rakennusmestari Aleksander Isaksson
(1866–1924), joka suunnitteli 1900-luvun alussa Polvijärven kirkon sekä pienehköt lähes identtiset kirkot Viipuriin
ja Kuopioon. Jälkimmäinen tunnetaan
nykyisin Pyhän Nikolaoksen katedraalina,
sillä ortodoksinen arkkipiispanistuin on
sodan jälkeen sijainnut Kuopiossa.
Tilanne 1920-luvun Suomessa oli ortodoksisen kirkkotaiteen kannalta oleellisesti erilainen kuin aiemmin. Etenkin niin
kutsutut venäläistyyliset kirkot näyttäytyivät ongelmallisina. Suomalaisuutta koros-

tavassa yhteiskunnassa kaikenlaisesta ”vieraasta vaikutteesta”, etenkin venäläiseksi
tulkitusta, haluttiin päästä eroon. Suomen
ortodoksinen kirkko nosti ortodoksisuuden bysanttilaiset juuret ja karjalaisuuden
kirkkotaiteessa voimavaroikseen pyrkiessään osoittamaan, ettei se ollut alkuperältään venäläinen. Kirkkokunta oli sisäisesti
kokenut monia muutoksia ja 1930-luvun
kirkkoarkkitehtuurilinjauksilla haluttiin
kirkkokunnan suomalaisuus rakentaa
näkyväksi. Kirkkokuntaan perustettiin
vuonna 1925 erityinen komitea, jonka
tehtävänä oli esimerkiksi tarkkailla uusia
rakennettavia pyhäkköjä ja huolehtia, että
ne olisivat tyyliltään suomalaisia. Komitea
eritteli varsin yksityiskohtaisesti millaiset
kattomuodot, pohjakaavat tai koristeaiheet olivat hyväksyttäviä. Valitut elementit
olivat sellaisia, joita esiintyi luterilaisessakin kirkkoarkkitehtuurissa. Suomalaiseen
kulttuurimaisemaan sopiviksi kelpuutettiin esimerkiksi klassistiset kirkot, joissa
ei ollut sipulin muotoisia kupoleita eikä
Venäjän vanhaan tai kansanomaiseen arkkitehtuurin perustuvia koristeaiheita.
Autonomian ajalla muutamat ortodoksisten kirkkojemme arkkitehdeista olivat
luterilaisia. Yleisesti käytettiin rakennuspiirustusmallikirja, joiden avulla arkkitehdit
saattoivat perehtyä siihen, mikä kulloinkin
oli muodikasta ortodoksisen kirkkoarkkitehtuurin alalla, vaikka he eivät olisikaan
olleet perehtyneitä kirkolliseen tapakulttuuriin tai teologiaan. Itsenäisen Suomen
ensi vuosikymmenten kirkkoarkkitehdeista kukaan ei ollut ortodoksi. 1930-luvun
ortodoksista kirkkoarkkitehtuuria määrittää kansallispoliittisten valintojen ohella
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HANNA KEMPPI

Heinäveden Palokissa sodan jälkeen toimineen
Lintulan nunnaluostarin modernistisen, valkoisista
lekaharkoista rakentuvan Pyhän Kolminaisuuden
kirkon suunnitteli arkkitehti Vilho Suonmaa (1973).
Suorakulmaisiin, pelkistettyihin muotoihin lisättiin
perinteisiä elementtejä kirkon peruskorjauksen yhteydessä 1999-2000 arkkitehti Antero Turkin suunnitelmien pohjalta mm. niin, että kirkkoon lisättiin
keskuskupoli.

hyvin rajallinen rakentamiskapasiteetti.
Suomen ortodoksisen kirkon taloudellinen tilanne oli huono, ja lisäksi yhteiskunnassa vaikutti yleisesti taloudellinen lama.
Myös sodanjälkeisellä jälleenrakennuskaudella 1950-luvulla oli samantyyppiset reunaehdot kuin 1930-luvulla: taloudellinen
niukkuus sekä mahdottomiksi nähdyt ja
poissuljetut muotoaiheet. Käytännössä,
taloudellisessa niukkuudessa, toteutettiin
erilaisia tyyppiratkaisuja, jotka säästivät
rakennuskustannuksia. Tuloksena oli sekä
pelkistettyjä rakennuksia, joista on ulkonäön perusteella vaikea nopeasti päätellä,
minkä uskontokunnan pyhäköstä on kysymys, että modernistisen arkkitehtuurin
ja perinteisten valikoitujen elementtien
kiinnostavia yhdistelmiä. Yksi poikkeus
tästä oli Helsingin ortodoksiselle hautausmaalle vuonna 1954 valmistunut ark-
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kitehti Ivan Kudrjavtsewin (1904-1995)
suunnittelema Pyhän Elian kirkko, joka
on linkki eurooppalaiseen emigranttitaiteeseen ja sisältää viittauksia Venäjän
keskiajan arkkitehtuuriin. Kirkko rakennettiin seurakunnan oman rakennustoimikunnan johdolla, varsinaisen virallisen
valtakunnallisen jälleenrakennusohjelman
ulkopuolella.
1920-luvulla alkanut pyrkimys kirkkokunnan bysanttilaisten juurien esiin tuomiseen on jatkunut Suomen uudemmassa ortodoksisessa kirkkoarkkitehtuurissa.
1970-luvun loppupuolelta lähtien valtakulttuurin nykyarkkitehtuuri-ihanteiden
sijaan on palattu selvemmin itäisten aiheiden äärelle niin, että samanaikaisesti
rakentamisessa voidaan etsiä innoitusta
laajasti ortodoksisen maailman kirkkorakennusperinteestä. Lisäksi 1970-luvulla
rakennettujen, karjalaistsasounia pelkistetysti mallina käyttävien rukoushuoneiden rinnalle on alettu soveltaa tsasounaperinnettä aiempaa monipuolisemmin ja
tarkemmin tiettyyn esikuvaan perustuen.
On hillitysti koristeellisiakin hirsikirkkoja, kuten Ritva Westermarkin suunnittelema Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkko
Klaukkalassa (1995). Sen esikuvana oli
Hautavaaran tsasouna Suojärven Annantehtaalta. Kreikan arkkitehtuurista on
haettu entistä suorempia esikuvia, ja venäläisen arkkitehtuuriperinteen arvostus on
ainakin osittain palautunut.
Itäisten kulttuurireittien kautta saatu
ortodoksisen kirkkoarkkitehtuurimme sisältää monenlaisia aineksia, myös runsaasti
yleiseurooppalaista kulttuuriperintöä, joka
on usein välittynyt meille monikulttuuri-

sen Pietarin kautta. Suomen ortodoksiset
kirkkojen suhteellisen pienestä määrästä
huolimatta arkkitehtuuri on monipuolista. Silti edelleen ne kirkkohankkeet,
joissa nojataan selvästi venäläiseen traditioon viittaamatta Bysanttiin tai Karjalaan
kirvoittavat eniten kannanottoja suomalaiseen kulttuurimaisemaan sopimisesta.
Kulttuurireittien kysymyksiin kytkeytyy
eritasoisia poliittisia merkityksiä. Laajalle
yleisölle avautuvia, kulttuurireittejä analysoivia tai taiteellista suuntaa koskevia
julkisia keskusteluja ei Suomen ortodoksisen kirkkoarkkitehtuurin osalta ole juuri
käyty, mutta yleistäen voi todeta, että yksi
Suomen itsenäisyyden aikaisessa keskustelussa vallinnut suuri kysymys on, mikä
kirkkoarkkitehtuurissamme on venäläistä,
mikä on muuta, ja miten tähän pitäisi suhtautua. Kirkkotaiteellakin voidaan ilmentää alkuperää: keitä olemme, mistä tulemme, keitä haluamme olla ja keitä meidän
halutaan olevan.

De ortodoxa kyrkorna i Finland – en
vandring i ostlig och västlig kultur
Den ortodoxa kyrkan i Finland representerar en kristendom och därmed ansluten
konst och sedvänjor som kommit från öster. Många ortodoxa kyrkor är centralkyrkor enligt bysantinsk tradition. Sankt Petersburg hade en viktig roll i att förmedla
arkitektoniskt inflytande emedan många
av arkitekterna för de ortodoxa kyrkorna
som byggdes under storfurstendömet kom
därifrån. I början av självständigheten betonade Finlands ortodoxa kyrka de bysantinska rötterna och karelska dragen i sin
kyrkokonst i stället för ryskheten. Under
uppbyggnadstiden restes på många orter enkla helgedomar, men från slutet av
1970-talet har man i kyrkornas arkitektur
återgått till att tydligare anamma östliga
teman.

Hanna Kemppi
FM, taidehistorioitsija Hanna Kemppi työskentelee Helsingin yliopistossa Taidehistorian
valtakunnallisen tohtoriohjelman tohtorikoulutettavana.
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Tieto ja taito
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Nauvon Nötön kappelin eteisen ikkuna vuodelta
1757 Kuva Georg Haggrén.

56

I k k u n a l a s i n tie Suomeen

Valoa läpäisevä ikkuna ei ole asumisen
kannalta välttämättömyys, mutta asumismukavuuden kannalta sillä on suuri
merkitys. Nykyihmisen on vaikea ajatella
asuinrakennuksia, toimistoja, tehtaita, liikehuoneistoa ilman ikkunoita. Näin on
kuitenkin ollut vain muutaman sukupolven ajan.
Saksalaisen tuonnin vuosisadat
Lasi-ikkuna oli Pohjoismaissa keskiajan
mukanaan tuoma uutuus. Aluksi ikkunoita oli vain kirkoissa. Ikkunoiden avulla
Luojan valo pääsi Herran huoneeseen. Osa
kirkkojen ikkunoista koostui värikkäistä
lasimaalauksista, jotka täydensivät seiniä
peittävien kalkkimaalausten kuvakertomuksia. Kirkoissa käytetty lasi tuotiin
Suomeen luultavasti Lyypekistä ja Danzigista purjehtivien koggien ja muiden
kauppa-alusten matkassa. Maallisissa rakennuksissa lasia ei keskiajalla juuri ollut
– jopa linnoissa ja kartanoissa lasin sijaan
tyydyttiin tarvittaessa avoinna pidettyihin
ikkunaluukkuihin tai valoa läpäisevään
pergamenttiin. Esimerkiksi Uudenmaan
hallintokeskuksena toimineessa Raaseporin linnassa oli 1540-luvulla vain muutamassa huoneessa lasi-ikkunat.
Kesti aina 1500-luvun jälkipuolelle
ennen kuin lasi-ikkunat alkoivat yleistyä
– aluksi aateliskartanoissa, pappiloissa ja
kaupunkien varakkaimmissa porvaristaloissa, mutta pian myös vauraimpien

talonpoikien tuvissa. Taustalla oli saksalaisten lasihyttien tuotanto kasvu, ja
1500-luvun lopussa Suomeen tuotiin
jo varsin paljon isoja ikkunalasikirstuja.
Suuri osa lasista oli puhallettu kaukana
rannikolta mm. Hessenin ja Thüringenin
metsäisissä vuoristoissa. Sieltä ikkunalasi
oli Weser- ja Elbe-jokia myöden rahdattu
Itämeren pohjoisrannikon hansakaupunkeihin. Pieni osa Itämeren yli Suomeen
saapuneesta ikkunalasista oli peräisin
Länsi-Euroopasta, josta tuotiin koreihin
pakattuja lasikiekkoja.
Ikkunalasin käyttö yleistyi 1600-luvulla. Valtaosa lasista tuotiin yhä Saksasta, mutta lasia alettiin vähitellen valmistaa
yhä enemmän myös Ruotsin valtakunnassa mm. Mälar-järven ympäristössä, Smoolannissa ja nykyisin Viroon kuuluvalla
Hiidenmaalla. Suomen ensimmäinen lasitehdas toimi 1680-luvun alkupuolella Uudessakaupungissa, mutta siellä valmistetun
lasin määrä jäi hyvin vähäiseksi.
Varhaiset lasi-ikkunat koostuivat
lyijynauhojen avulla toisiinsa liitetyistä ruuduista, joiden halkaisija oli ennen
1600-luvun loppua vain harvoin suurempi kuin 10 cm. Hyvän esimerkin lyijypuitteellisista ikkunoista tarjoavat Askaisten
kirkon 1650-luvulta peräisin olevat ikkunat. Vasta 1700-luvulla ikkunoita alettiin
lyijypuitteiden sijaan lasittaa puupuittein.
Samalla ikkunaruutujen koko kasvoi tuntuvasti, jopa 20–30 cm asti.
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Ikkunalasi kotimaistuu
Vaurastuva väestö alkoi 1700-luvun alussa yhä enenevässä hankkia lasi-ikkunoita,
joita ilmestyi säätyläiskotien ohella syrjäkylille ja jopa vaatimattomiin torppiin.
Ikkunalasin kysyntä ylitti tarjonnan. Lähes kaikki ikkunalasi tuotiin 1700-luvun alkuvuosikymmenillä ulkomailta,
lähinnä Saksasta. Tämä huoletti Ruotsin
valtiovaltaa, joka halusi tukea kotimaista
tuotantoa. Vähitellen ulkomaiselle lasille asetettiin tuontirajoituksia. Kotimaista
tuotantoa kannustettiin mm. verohelpotuksin. Uusia tehtaita alettiin perustaa erityisesti 1740–1750-luvuilla. Yksi niistä eli
Someron Åvik rakennettiin vuonna 1748
Suomeen.

Suomessa tuotettu lasi valtasi nopeasti
markkinoita. Ruotsin puolelta ei paljon lasia riittänyt valtakunnan itäpuoliskon tarpeisiin. Erityisesti Tukholmassa ikkunalasin kysyntä oli suuri ja sinne huomattava
osa Åvikinkin tuotannosta meni. Heti ensimmäisinä vuosina Somerolla puhallettua
ikkunalasia alettiin myydä Turussa ja lähiseudun markkinoilla. Varsinainen maakauppa oli 1700-luvulla kiellettyä, mutta
lasinmyyjillä oli siihen lupa. Jo 1750-luvulla Hämeen ja Varsinais-Suomen rajalla
sijaitsevalta tehtaalta lähteneet lasinmyyjät
alkoivat kuormineen suunnata eri puolille Etelä-Suomea. Nyt jopa maaseudun
asukkaille avautui mahdollisuus ostaa ikkunalasinsa kotiovelle pysähtyneeltä kauppiaalta. Vuosisadan lopulla perustettiin

Askaisten kirkon lyijypuitteinen ikkuna 1650-luvulta.
MUSEOVIRASTO, ELISA HEIKKILÄ
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useita uusia lasitehtaita. Tämän seurauksena Ruotsin ajan lopussa käytännössä
kaikki Suomessa käytetty ikkunalasi oli
täällä valmistettua. Mainioita esimerkkejä 1700-luvun lopun kotimaisesta lasista
valmistetuista ikkunoista löytyy Karjaan
Mustion kartanon päärakennuksesta.
Suomen metsävarat houkuttelivat
uusia yrittäjiä perustamaan lasitehtaita.
Niinpä 1700-luvun lopussa Ruotsiin kuuluneessa osassa Suomea oli enimmillään
kahdeksan tehdasta. Vastaavasti myös Venäjälle kuuluvaan Kaakkois-Suomeen perustettiin lasitehtaita. Niiden tuotannosta
suurin osa myytiin suoraan Venäjän kasvavan pääkaupungin, Pietarin, markkinoille.
Karjalan Kannaksen tehtaissa tuotettiin
1700-luvun lopussa suuria määriä ikkunalasia. Rokkalan vuonna 1795 valmistunut tehdas erikoistui tavallisen ikkunalasin
sijaan paksuun hiottuun peililasiin, jota
valmistettiin venäläisten palatsien tarpeisiin.
Lasinpuhaltajan taidonnäytteestä koneelliseen massatuotantoon.
Suomessa käytettiin 1700-luvun lopussa
ja 1800-luvulla pääasiassa kotimaista ikkunalasia. Se oli valmistettu puhaltamalla. Menetelmä oli raskasta käsityötä, joka
vaati suurta ammattitaitoa. Lasinpuhaltajat valmistivat suuria pullomaisia lieriöitä,
jotka leikattiin auki. Tällöin saatiin isoja
ruutuja. Ikkunalasilieriöt olivat aluksi vain
vajaan metrin pituisia, mutta vähitellen
1800-luvulla niiden koko kasvoi. Aivan
uuden haasteen eteen puhaltajat joutuivat 1900-luvun alussa, kun ikkunalasin

valmistus alkoi koneellistua. Puhaltajat
alkoivat kehittää tekniikkaansa ja hioa taitojaan. Tulokset olivat näyttäviä. Mestarit
oppivat puhaltamaan jopa 2,5 m pitkiä lasisylintereitä. Sekään ei riittänyt, kun vastassa oli moderni teknologia.
Tasalaatuisen ikkunalasin valmistaminen oli insinööreille ylittämätön haaste
läpi 1800-luvun. Kesti aina vuoteen 1902,
kunnes belgialainen Émile Fourcault saattoi esitellä ennennäkemättömän tuotantomenetelmän. Uudella ikkunalasinvetokoneella lasi vedettiin noin 5–8 m korkeassa
tornissa asbestilieriöistä rakennetun mankelin läpi yhtenäisenä levynä ylöspäin.
Matkalla lasi jäähtyi ja, kun se oli noussut
ylös, se voitiin katkaista isoiksi ruuduiksi. Kesti kuitenkin lähes 20 vuotta ennen
kuin koneellisen valmistuksen alkuvaikeudet oli ylitetty. Menetelmästä tuli taloudellisesti kannattava vasta 1920-luvulla.
Suomen ensimmäinen ikkunalasinvetokone käynnistyi vuonna 1927 Lahden
lasitehtaalla. Siellä valmistetut ikkunat
olivat verrattomasti halvempia ja tasalaatuisempia kuin muilla tehtailla valmistettu
perinteinen puhallettu lasi. Ne joutuivat
nopeaan tahtiin sulkemaan ikkunalasihyttiensä ovet. Viimeisinä eli vuoteen 1935
sinnittelivät Kemiön Skinnarvikin omistajat ja puhaltajat. Tällöin oli kulunut vain
kahdeksan vuotta siitä, kun Suomessa oli
aloitettu koneellinen ikkunalasin tuotanto.
Brittiläinen Alastair Pilkington kehitti
1950-luvulla uuden ikkunalasin valmistusmenetelmän. Tässä ns. float-menetelmässä sula lasi valutetaan vaakatasossa nestemäisen tinan yli suoraan jäähdyttämöön
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ja sieltä edelleen pakkaamoon. Pilkingtonkonsernin omistukseen siirtyneellä Lahden
lasitehtaalla siirryttiin float-menetelmään
vuonna 1986. Nykyisin tämä entisiä paljon tehokkaampi ja edullisempi menetelmä on maailmalla lähes täysin syrjäyttänyt
vanhat ikkunalasinvetokoneet. Lahden
lasitehtaan koneellistumisen ja uusiin menetelmiin siirtymisen ansiosta kotimaassa
tuotettu ikkunalasi on säilyttänyt asemansa läpi 1900-luvun ja aina 2000-luvun alkuun asti.

Georg Haggrén

GEORG HAGGRÉN

FT Georg Haggrén on historiallisen arkeologian
dosentti Helsingin yliopistossa.

Mustion päärakennuksen alkuperäinen ikkuna
1700-luvulta.
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Fönsterglasets vägar
Fönsterglas togs i bruk i Finland under
medeltiden, till en början endast i kyrkorna eftersom glas var dyrt. För att lysa
upp slott, herrgårdar och prästgårdar blev
fönsterglas vanligt först i slutet av 1500-talet. Allt glas måste importeras, främst från
Tyskland och Sverige, ända till slutet av
1600-talet. Små glasrutor fogades samman med blylister vilket syns på bilden av
Villnäs kyrka som är byggd på 1650-talet.
Först under senare delen av 1700-talet
blev det vanligare att använda inhemskt
glas. När teknikerna att blåsa glas utvecklades blev också fönsterrutorna större. En
ny metod, valsning av glas, togs i bruk i
Finland 1927 vid Lahtis glasbruk. Senare
började man i Lahtis framställa glas med
float-metoden som utvecklats av britten
Alastair Pilkington.

H e l s i n g i n a rkkitehti C. L. Engel ja Pietarin
r a k e n n u s t e kniikka

Carl Ludvig Engel (1778–1840) valmistui arkkitehdiksi vuonna 1804 syntymäkaupunkinsa Berliinin Bauakademiessa ja
aloitti työskentelyn kotimaansa rakennushallinnossa. Napoleonin voitto Preussista
(1806) johti rakennustoiminnan lamaantumiseen. Toimeentuloaan varten nuori
arkkitehti hakeutui tehtäviin Venäjän keisarikunnassa ja toimi ensi aluksi (vuodesta
1809) Tallinnan kaupunginarkkitehtina.
Kun rakennustoiminta hiljeni Tallinnassakin, Engel asettui erään pietarilaisen sokeritehtailijan palvelukseen ja työskenteli
tämän arkkitehtina keväästä 1814 Turussa
ja sitten maaliskuusta 1815 keisarikunnan
pääkaupungissa Pietarissa.
Ratkaiseva käänne Engelin ammattiuralla oli hänen nimityksensä vuoden
1816 alussa Helsingin Uudelleenrakennuskomitean arkkitehdiksi, Suomen suuriruhtinaskunnalle rakennettavan pääkaupungin pääarkkitehdiksi. Vaativa tehtävä
tarkoitti suunnitelmien laatimista Uuden
Helsingin julkisia rakennuksia varten,
minkä lisäksi hänen kuului huolehtia
myös niiden toteutuksesta. Vuonna 1824
Engel nimitettiin Suomen yleisten rakennusten intendentiksi eli valtion rakennusviraston päälliköksi. Tehtävä laajensi
Engelin toiminta-alueen Helsingistä koko
maahan ja muodollisesti vahvisti hänen
jo tosiasiallisesti saavuttamansa aseman
suuriruhtinaskunnan johtavana rakennussuunnittelijana.
Engelin ammattikuvaan kuului pe-

rusteellinen perehtyneisyys rakentamisen menetelmiin. Arkkitehtuuriopinnot
Berliinissä antoivat valmiudet suoriutua
vaativimmistakin suunnittelu- ja rakennustehtävistä rakennusteknistä toteutusta
myöten. Engelin menestyksekäs toiminta
Helsingin julkisten rakennusten suunnittelijana ja toteuttajana todistaa rakentamiseen liittyvien kysymysten suvereenista ja
laaja-alaisesta hallinnasta.
Engel Pietarin rakentamisesta
Pietarissa Engel kävi ensimmäisen kerran
maaliskuussa 1812. Vierailu kesti vain
muutaman päivän, mutta omien sanojensa mukaan arkkitehti ehti tutustua tehdasrakennusten lisäksi kaikkeen merkittävään
ja näkemisen arvoiseen. Paremmalla ajalla
Engel paneutui kaupunkiin keväällä 1814,
kun hän viipyi siellä muutaman viikon
ennen Turkuun siirtymistään. Viimein
Pietarissa vietetty vuosi 1815–1816 tarjosi
Engelille tilaisuuden kaupungin arkkitehtuurin ja rakentamistavan systemaattiseen
tarkasteluun. Havaintonsa Engel kokosi
Pietarin rakentamisen menetelmiä ja materiaaleja käsittelevään laajaan selostukseen.
Pietari oli Engelille merkittävä tutkimuskohde. Nevan metropoli oli suurin
kaupunki, jonka Engel näki Berliinistä
lähdettyään. Hän oli vaikuttunut suurkaupungin uusklassismin arkkitehtuuriluomuksista, mutta rakentamisen taiteel-

61

Carl Ludvig Engelin kuparipiirrokset raudan käytöstä tiilimuurien rakenteissa julkaistiin 1830–34 berliiniläisessä Journal für die Baukunst –lehdessä. Kuvat Museovirasto.
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listen saavutusten lisäksi häntä kiinnosti
se, mikä rakennuksissa ei välttämättä näkynyt päälle. Hän pyrki mm. selvittämään, miten ja mistä materiaaleista taloja
tehtiin ja millä keinoin ne pidettiin lämpiminä talvella. Pietarin rakennuskulttuurissa oli paljon sellaista, mikä poikkesi preussilaisesta ja oli uutta Engelille. Hän tekikin
valppaasti havaintoja rakenteista, rakennusmateriaaleista ja työmetelmistä. Vastaan tuli kaikenlaista malliksi kelpaavaa,
mutta myös peräti kartettavaa. Ei tiedetä,
oliko Engelillä Pietarissa omia rakennustyömaita johdettavanaan, mutta kollegoiden myötävaikutuksella hän pääsi läheltä
seuraamaan rakentamista käytännössä.
Selostuksessaan Engel tarkastelee
analyyttisesti ja kriittisesti pääasiassa tiilirakentamisen teknisiä ratkaisuja ja työmenetelmiä sekä rakennusaineiden ominaisuuksia ja käyttötapoja. Selostus etenee
järjestelmällisesti ja seuraa pääpiirtein
rakennustyömaan vaiheita ja luontaista
kulkua. Perustusten tekemisestä Engel siirtyy kivijalkaan ja sokkeliin, sitten seinien
muuraamiseen, portiikkien konstruointiin, holvirakenteisiin, portaisiin, välipohjiin, kattotuoleihin, vesikaton kattamiseen
tiilellä, rautapellillä, paperilla ja laudalla ja
etenee vielä sisätilojen viimeistelyyn, kuten
lauta- ja parkettilattioihin. Hän käsittelee
paikallisten rakennuskivien ominaisuuksia
ja paneutuu tuohen ja voilokin käyttötapoihin. Engel esittää tietoja rakennusaineiden hinnoista ja niiden vaihtelusta.
Tavan takaa hän kiinnittää huomiota työn
laatuun. Siellä täällä, erityisesti puhuessaan marmorin ja graniitin käytöstä, Engel
mainitsee esimerkinomaisesti Pietarin jul-

kisia rakennuksia. Useimmiten esiintyvät
Kasanin katedraali ja Amiraliteetti. Selostuksessaan Engel ei mainitse ainuttakaan
arkkitehtia eikä hän myöskään erittele näkemäänsä puhtaasti rakennustaiteelliselta
kannalta.
Kylmää vastaan
Suomessa Engel palasi ajatukseensa esitellä
kotimaassaan Pietarin rakennustapoja, ei
kuitenkaan kaiken kattavasti, vaan keskittyen saksalaisen yleisön kannalta hyödyllisimpiin seikkoihin. Engelin säilyneistä kirjeistä tiedämme, että arkkitehti valmisteli
vuonna 1817 kirjallista esitystä ”keinoista,
joilla venäläisissä rakennuksissa suojaudutaan kylmältä”. Julkaisuhankkeen toteutuminen vei aikansa, mutta vuonna 1821
Berliinissä viimein painettiin mainittua
teemaa käsitellyt kirja. Pääteksti ja kuvaliitteet olivat Engelin käsialaa.
Kirjan laajin jakso käsittää nk. venäläisen tupauunin eli kiertokanavistolla varustetun kaakeliuunin perusteellisen esittelyn. Lisäksi Engel selosti kaksinkertaista
eli talvipuitteella varustettua ikkunaa ja
tiiviitä lattia- ja välipohjarakenteita. Itse
asiassa julkaisu oli puheenvuoro Saksassa
ajankohtaiseen keskusteluun, jota käytiin
keinoista vähentää polttopuun kulutusta.
Lämmityslaite oli avainasemassa, ja venäläinen tupauuni voitiin osoittaa huomattavan tehokkaaksi Saksassa tavanomaisiin
lämmityslaitteisiin verrattuna. Tämä ei ollut ainoa saati ensimmäinen yritys valistaa
saksalaista yleisöä venäläisen tupauunin
eduista. Engelin tietämän mukaan varhaisin tapaus oli eräässä saksalaisessa sanoma-
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lehdessä vuonna 1807 julkaistu asiantunteva jos kohta suppea kuvaus laitteesta.
Engelin rakennusteknisesta julkaisutoiminnasta 1830-luvulla
Myöhemmin Engel jatkoi julkaisutoimintaansa, ja vuosina 1830–1834 eräässä berliiniläisessä rakennustaidon aikakauslehdessä painettiin kaikkiaan yksitoista hänen
artikkeliaan, monet arkkitehdin kuvittamia. Julkaisut olivat Engelille keino pysyä
kosketuksissa rakentamisen asiantuntijapiireihin Saksassa ja osallistua ammattialan
sikäläiseen keskusteluun. Kirjoitukset käsittelivät mm. ilman muurilaastia tehtäviä
kiviperustuksia, muuriin sisään tulevien
palkkien päiden suojakäsittelyä suolalla,
yläkertaan sijoitettujen keittiöiden perustamista, erästä parannusta paalujunttaan,
palonkestäviä portaikkoja ja vesikattojen
kattamista paperilla ja rautapellillä. Lisäksi
vuonna 1830 Berliinissä ilmestyi erillisenä
Engel käytti Yliopiston kirjaston pylväissä ja pilastereissa valurautaisia basiksia. Kirjasto valmistui
1840 Engelin kuolinvuotena.

LAURI PUTKONEN
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teoksena Engelin laajahko tutkielma rakennusten lämmittämisestä lämmitetyllä
ilmalla.
Julkaisutoiminnan perustana oli Engelin intensiivinen paneutuminen rakennustekniikan kysymyksiin yhdistettynä
mittavaan kokemukseen rakentamisesta
käytännössä. Helsingin pääkaupunkityömaa lukuisine suurine rakennuskohteineen oli epäilemättä varsin antoisa ympäristö rakenteiden, rakennusaineiden ja
työmenetelmien tutkimiselle. Pääpaino
kirjoituksissa olikin Engelin omassa praktiikassa, ideoissa ja kehittelytyön tuloksissa.
Helsingin rakennuksilla Engel sovelsi
usein ratkaisuja, joihin hän oli alunperin
tutustunut vasta Berliinistä lähtönsä jälkeen ja eritoten Pietarissa. Laajimmassa
Berliinissä julkaistussa artikkelissaan arkkitehti selosti pylväistöjen rakentamista
kokonaan tiilestä. Asiaan mm. kuului, että
tiilestä muurattuihin pylväisiin, tai pilareihin, sijoitettiin määrävälein rakennetta
vahvistavia kalkkikivilaattoja. Menetelmä
on tänään nähtävissä ainakin Helsingin
tuomiokirkon kryptassa. Engel oli tutustunut menettelyyn vasta Berliinistä lähtönsä jälkeen ja se olisi eräs niistä uusista
asioista, joihin hän oli kiinnittänyt huomion nimenomaan Pietarissa. Pääkaupunki-Helsingissä täysimittaisille pylväistöille
oli erityinen ”kysyntänsä”. Mainitun artikkelin ilmestymisen aikaan (1834) Engel
oli viimeksi rakentanut Helsingissä tiilisen
pylväistön yliopiston päärakennuksen keskirisaliittiin. Engelin Pietarista omaksumiin teknisiin ratkaisuihin kuului myös
mm. kiertokanavistolla varustettu kaake-

liuuni ja talvi-ikkuna. Nämä eivät olleet
olleet tyystin tuntemattomia Suomessa
ennen Engeliä, mutta niiden yleistyminen
täällä voitaneen lukea pietarilaistaustaisen
uudistumiskehityksen ilmiöihin.
Rakennustekninen, myös rakentamisen materiaaleihin ulottunut uudistumiskehitys, joka 1810-luvun puolivälistä
eteenpäin ilmeni Helsingin rakennustoiminnassa ja ulottui vähitellen laajemmallekin, perustui merkittävin kohdin Engelin
omaksumiin Pietarin rakennuskulttuurin
piirteisiin.

Jarkko Sinisalo
FL Jarkko Sinisalo on Museoviraston
erikoistutkija.

Helsingfors arkitekt C. L. Engel och
byggnadstekniken i Sankt Petersburg
Carl Ludvig Engel, som fick sin utbildning i Berlin, kom 1816 via Reval, Åbo
och Sankt Petersburg för att bli arkitekt
i nybyggnadskommittén för Helsingfors.
De intryck Engel fick i Sankt Petersburg
samlade han i talrika publikationer i vilka han dryftade olika byggnadstekniska
frågor ur många synvinklar, bland annat
kolonner murade av tegel, dubbla fönster, ryska kakelugnar och uppvärmning
av byggnader med upphettad luft. Engel
tillämpade många av dessa petersburgska
metoder när han byggde Helsingfors, storfurstendömets huvudstad. Härifrån spred
sig de nya teknikerna småningom även till
andra delar av landet.
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Tänään ja huomenna

67

68

Matti Suurosen suunnittelema huoltoasema Vantaan Simonkylässä. Kuva: Sanna Käyhkö.

L i i k e n n e d y s topia

Vuonna 1911 maailma näytti kovin erilaiselta kuin nyt. Ensimmäiset merkit tulevasta maiseman ja kaupunkikuvan muokkaajasta, polttomoottoriautosta, olivat jo
nähtävissä. Bensiiniasemia oli ryhdytty
pystyttämään suurimpien kaupunkien tuloteiden risteyksiin.
Rautatieverkko täydentyi 1930-luvulla linja-autoliikenneverkolla, joka perustui yksityisten liikennöitsijöiden löyhään yhteenliittymään Matkahuoltoon.
Linja-autoasemat sijoitettiin kaupunkien
keskustoihin ja ne tehtiin rautatieasemia
mukaillein julkisten rakennusten oloisiksi.
Teollisuuden tavarankuljetukset siirtyivät
yhä enemmän maanteille.
Matti Suurosen futuristiset Gulfasemat 1960-luvulla ennakoivat tulevaisuutta, jota ei koskaan tullut. Muoviset
appelsiininkuorilohkojen muotoiset bensiinikatokset jäivät tyhjilleen ja autioituivat autoilun jatkuvasti muuttuvan maailman siirryttyä jo muihin ympäristöihin.
Matkakeskukset yhdistävät tänä päivänä rautatie- ja linja-autoasemien palvelut.
Henkilöauto- ja rekkaliikennettä palveleva
huoltoasemaverkko on polttonesteiden varastointimääräysten myötä typistynyt harvakseltaan sijoitetuiksi valtaviksi liikennemyymälöiksi. Yleisin taitaa olla S-ryhmän
ABC.
Vuonna 2111 voidaan olettaa jonkin yhtä merkittävän asian kuin edellisen
vuosisadan autoistumisen tapahtuneen.
Voisiko se olla henkilöautoista luopumi-

nen? Tieverkon ylläpitäminen vain julkista ja muuta raskasta liikennettä varten on
epätodennäköistä. Jos julkinen liikenne
siirtyy kokonaan raiteille ja ilmaan, voiko
maaseudulla enää asua? Yleistyvätkö pienet henkilöilma-alukset, jotka eivät tarvitse kiitoratoja?
Todennäköisimmin muutos on kuitenkin pienempi kuin edellisen sadan vuoden
aikana. Autot ovat kehittyneet koko ajan
päästöttömämpään suuntaan. Laajan tieverkon ylläpitämisestä voidaan osittain
luopua yhdyskuntia eheyttämällä ja mökkireissut pitää tehdä päästöttömällä maasturilla. Pääväylät meillä kuitenkin varmasti vielä ovat käytössä, vaikka ehkä ainakin
osittain automatisoituina.
Teiden muutos kärrypoluista sorateiksi
ja öljysorateistä asfalttiteiksi ja lopulta eritasoliittymin toteutetuiksi moottoriteiksi
on ollut dramaattinen. Myös tienvarsimaisemat ovat muuttuneet teiden myötä.
Kylien ja kaupunkien ytimessä kulkeneet
väylät korvattiin suoremmilla valtateillä
ja ohikulkuteillä. Lopulta moottoritiet rakennettiin niin, ettei niiden läheisyydessä
ole muuta kuin niittyjä, metsää ja niitä
varta vasten rakennettuja palveluja. Meluja päästöhaittojen takia moottoriteiden
varsille ei voida kaavoittaa muuta rakentamista.
Seuraavien sadan vuoden aikana meluja päästöongelma saattaa olennaisesti lieventyä. Voi olla, että kilpajuoksu raideliikenteen kanssa johtaa kompromissiin,
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jossa pitemmät matkat tehdään nopeilla
junilla (tai lentokoneilla) ja liityntäliikenne hoidetaan nykyisiä linja-autoja pienemmillä joustavasti käytettävillä sukkuloilla.
Asemilta vuokrattavat yksityiset kulkuneuvot hoitavat lähiliikenteen. Liikenneväylät voidaan jälleen sijoittaa lähelle asumista ja muita toimintoja. Eriytyminen
vähenee eheyttämisen myötä.
Yksityisautoilusta luopuminen, hajarakentamisen kieltäminen ja teollisuuden
päästöjen ja energiankulutuksen olennainen vähentäminen ovat kaikki asioita, jotka voitaisiin toteuttaa vaikka nyt heti, jos
niille olisi poliittista tahtoa. Sadan vuoden
perspektiivillä näillä asioilla on niin paljon merkitystä ympäristön kannalta, että
skenaarioita muodostuu vähintään kolme:
utopia 1, dystopia 2 ja kakotopia 3.

1 Utopia. An ideally perfect place, especially in its social, political, and moral aspects.
— The American Heritage® Dictionary of the
English Language, Fourth Edition copyright
©2000 by Houghton Mifflin Company. Updated in 2009. Published by Houghton Mifflin Company. http://www.thefreedictionary.
com/utopia
2 Dystopia. An imaginary place or state in
which the condition of life is extremely bad, as
from deprivation, oppression, or terror. — The
American Heritage® Dictionary of the English
Language, Fourth Edition copyright ©2000
by Houghton Mifflin Company. Updated in
2009. Published by Houghton Mifflin Company. http://www.thefreedictionary.com/dystopia
3 Kakotopia. A state in which the worst
possible conditions exist in government, society, law, etc. — Ologies & -Isms. Copyright
2008 The Gale Group, Inc. http://www.thefreedictionary.com/kakotopia
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Sir Thomas Mooren utopia-ajatus
oli funktionalismin läpimurron aikoihin kehittynyt varsinaisiksi yrityksiksi
rakentaa arkkitehtuurin keinoin ihanneyhdyskuntia. Tietyllä tavalla tämä
ajattelu jatkuu edelleen. Pyrimme hyvällä hallinnolla ja suunnittelulla rakentamaan ihmisille parasta mahdollista
ympäristöä. Edellä kuvattu tulevaisuusvisio on lähinnä utopistinen ja pitää sisällään myös haaveen siitä, että ihminen
omilla toimillaan voi hidastaa tai jopa
pysäyttää epäsuotuisan ilmastonmuutoksen.
Kakotopiassa asetelma ei ole yhtä
ruusuinen. Kaikki mikä voi mennä
pieleen, menee pieleen jo kättelyssä.
Huonon hallinnon seurauksena syntyy
hallitsemattomia alakulttuureja ja rikollisuutta. Infrastruktuuria ei rakenneta
eikä ylläpidetä kuin pienen etuoikeutettujen ryhmän tarpeisiin, jotka eristäytyvät vartioiduille alueille. Tästä on jo
nyt nähtävissä esimerkkejä eri puolilla
maailmaa. Favelojen (slummien) rinnalle syntyy rikkaiden reservaatteja, jotka
ovat joko vartioitujen pysäköintitasojen
päälle rakennettuja korkeita tornitaloja tai muurein ympäristöstä eristettyjä
omakotitalomattoja. Julkista liikennettä tai suurteollisuutta ei ole. Ne, joilla
on henkilökohtaisia ilma-aluksia voivat
niitä käyttää, jos jostain saavat energiaa
niiden käyttämiseen. Kakotopia-vaihtoehdossa ei ole suunnitelmallisesti mahdollista vaikuttaa ilmastonmuutokseen
tai elinkelpoisten olosuhteiden säilymiseen. Kiinnostava kysymys on, katoaako
ihminen (kulttuuri) ennen kuin luonto

TOMMI LINDH

den nykytilalla on sellainen yhteinen
piirre, että joku meni jossain vaiheessa
pieleen. Toimivuus ja asuttavuus riippuvat siitä kuinka pahasti meni pieleen
tai onko kehitys saatu kääntymään toiseen suuntaan (turn around) niin, että
esimerkiksi lähiöparannusutopia toteutuu. Liikenneympäristöjen muutoksen
arvioiminen on niin olennaisella tavalla
riippuvainen maapallon muusta kehityksestä tai kehittymättömyydestä, että
varminta on olettaa, että jonkinlainen
dystopia meitä odottaa. Parempi sekin
kuin kakotopia.

Tommi Lindh
TkL Tommi Lindh on ympäristöministeriön ylitarkastaja.

Trafikdystopi

Recife, Brasilia

taas ottaa vallan (jos ottaa) vai selviääkö pieni ryhmä aloittamaan uudelleen,
joko utopian, dystopian tai kakotopian.
Ihmiselle ominaisempaa ajattelua
on pessimismin sijaan tulevaisuusoptimismi. Utopioita toteutettaessa niistä
kuitenkin usein tulee dystopioita. Hyvä
tarkoitus jää puolitiehen tai epäonnistuu ja siirrytään seuraavaan projektiin
(tai konkurssiin). Tämä voi eri muodoissa tapahtua yhä uudelleen. Tuloksena kulttuuriympäristömme koostuu
eri aikoina rakennettujen modernien
ihanneyhdyskuntien fragmenteista, joi-

Bilarna har format landskapet och stadsbilden i över hundra år. Vi har bakom
oss trafikens århundrade men hur ter
sig framtiden? Blir vi av med bulleroch utsläppsproblemen, avstår vi från
privatbilismen? Vi har framför oss tre
scenarier: utopi, dystopi och kakotopi.
Författaren kommer till antagandet att
vi kan vänta oss en dystopi av något
slag. Men – hellre det än kakotopi.
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K o t i s e u t u polut ja -reitit

Polkujen historiallinen tausta ulottuu
1970-luvulla Englannissa ympäristökasvatuksen ja -opetuksen tarpeisiin kehitettyyn ns. environmental interpretation -metodiikkaan. Brittien polut ovat maastoon
merkittyjä luonto-, historia- tai maisemapolkuja.
Kulttuurireitit-ohjelma käynnistettiin
Euroopan neuvoston aloitteesta vuonna
1987. Sen tavoitteena oli osoittaa näkyvällä tavalla, kuinka eri maiden ja kulttuurien
Eurooppa edustaa yhteistä kulttuuriperin-

töä.
Suomessakin oli jo aikaisemminkin
rakennettu eurooppalaisten esikuvien mukaisesti matkailullisia markkinointiesitteitä, joissa kulttuurikävelyteema oli ollut
esillä, samoin koululaitos oli innostanut
tuottamaan kotiseututuntemukseen liittyviä opetuskokonaisuuksia, jotka toteutettiin tutustumalla konkreettisesti oman
kulttuuriympäristön kohteisiin.
Suomen Kotiseutuliiton projekti kotikaupunkipolkujen tekemisen kehittä-

Tampereella avattiin helmikuussa 2011 kulttuuriraitti Juicen Tampere.
http://www.tampere.fi/kulttuurijamuseot/kulttuuripalvelut/kaupunginosa/raitit.html
TEEMU KESKINEN
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miseksi toteutettiin vuosina 2004–2005
yhteistyössä Espoon kaupungin, Espoon
Kaupunginosayhdistysten liiton, seurakuntien ja Uudenmaan liiton kanssa.
Nykymuotoisten moniteemaisten polkujen idean isä on Pauli Saloranta www.
kotikaupunkipolut.fi. Hän oli kyseisen
projektin ajan Kotiseutuliiton palkattuna
projektityöntekijänä. Saloranta toimitti myös pienimuotoisen, Kotiseutuliiton
julkaiseman oppaan polkujen tekoon.
Useissa kunnissa on vuosien mittaan tehty
paikallisten yhdistysten ja kuntien kulttuuritoimien toimesta erilaisia kulttuurireittejä, -raitteja, -polkuja ja -kierroksia
esitteineen. Tampereella on raitteja rakennettu myös tunnettujen henkilöiden
varaan, ensimmäinen oli Anni Polvan Tiina-raitti ja tuoreimpana Kotiseutuliiton
palkitsema Pate Mustajärven Ikuri.
Euroopassa on tuotettu suuria reittikokonaisuuksia, esimerkiksi Ruhrin alueen
kulttuurireittikokonaisuus. http://www.
route-industriekultur.de.
Internet on luonnollisesti lisännyt reittien mahdollisuuksia. Eri hakusanoilla löytyy netistä kymmeniä, ellei satoja erilaisia
kulttuurireittejä, joiden kautta nettimatkaaja voi tutustua kohteeseensa. Uusimpia
innovaatioita ovat reittivideot, joissa kohdetta voi seurata liikkuvan kuvan ja äänen
avulla. Tuorein sovellutus lienee matkapuhelimeen tilattava kulttuurireitti, joka toimii paikannuspisteperiaatteella ja kertoo
kulkijalle kulttuuriympäristön tarinaa.

Hembygdslederna och -rutterna
Hembygdslederna har en historisk bakgrund i den s.k. environmental interpretation -metodiken som utvecklades i
England på 1970-talet för att fylla behoven i miljöuppfostran och -undervisning. ”Europeiska kulturvägar” inleddes på initiativ av Europarådet år 1987.
Dess mål är att på ett synligt sätt visa
hur de olika ländernas och kulturernas
Europa representerar ett gemensamt
kulturarv. Även i Finland hade man enligt europeiska förebilder redan tidigare
skapat marknadsföringsbroschyrer för
turismen som presenterade kulturpromenader. Finlands Hembygdsförbund
genomförde åren 2004–2005 ett projekt i samarbete mellan Esbo stad, Esbo
stadsdelsföringars förbund, församlingarna och Nylands förbund med syfte
att anlägga bättre hemstadsstigar. I flera
kommuner har lokala föreningar och
kommunernas kulturväsen under årens
lopp anlagt olika slag av kulturleder,
-vägar, -stigar och -vandringsrutter och
publicerat broschyrer för dem.

Lassi Saressalo
FT Lassi Saressalo on Suomen Kotiseutuliiton
pääsihteeri.
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I n k o o s s a on kirkko keskellä kylää – koululaisille
v a l m i s t u i kulttuuripolku

Inkoon kulttuuripolun tavoitteena on vahvistaa oppilaiden tuntemusta kulttuurisista
juuristaan ja auttaa ymmärtämään kulttuurien monimuotoisuutta.
Inkoossa vietetään kesäisin Hantverkardagenia – Käsityöläispäivää Gammelgårdenin museoalueella. Pihamaalle on katettu
pitkät pöydät, joissa tarjoillaan Inkoon
puuroa, paikallista perunoista ja rukiista
tehtyä herkkua. Tarina kertoo, että Suomen ensimmäiset perunat, kuten myös
ensimmäiset tomaatit, kasvatettiin Fagervikin kartanossa Inkoossa. Peruna kulkeutui Fagervikiin ruukin saksalaisten työn-

tekijöiden mukana 1700-luvulla. Suuri
rantatie eli Kuninkaantie halkoo ruukin
alueen ja on ollut merkittävä kulttuurivaikutteiden reitti niin lännestä kuin idästäkin aina Pietarista saakka.
Karttojen äärellä, niitä tutkien avautuu
koululaisille oman asuinpaikkakuntansa
historia kulttuurireitteineen aina esihistoriasta nykyaikaan. Kartta kertoo reiteistä,
ilmansuunnista ja aikakausista mistä ja
milloin kulttuuriset vaikutteet kuten rakennustyylit, ruuan valmistustavat, maanviljelys- ja kalastus ja esimerkiksi muoti
ovat tulleet. Myös kieli ja murteet, runot
ja laulut sekä tarinat ovat levinneet mat-

Merituulen koulun oppilaita tutustumassa Raaseporin linnan kaivauksiin vuonna 2008. Oppilaat saivat
opetella työvälineiden käyttämistä sekä löydösten dokumentointia piirtämällä ja valokuvaamalla.
EVE WASSTRÖM
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LIISA PIIRONEN

Kulttuuripolku Inkoon kirkon ja sataman ympärillä.

kustajien mukana teitä ja vesireittejä myöten.
Merenkävijät ovat myös tuoneet jo
varhain vaikutteita Suomen lahden rannikkoalueilta Inkooseen. Ensimmäiset kirkonmiehet tulivat Inkooseen kristinuskoa
tuomaan merireittejä myöten todennäköisimmin jo 1200-luvulla Räävelin läheltä
Padiksen sistersiläisluostarista. Myös harmaakivikirkon seinämaalaukset viittaavat
merentakaisiin yhteyksiin Pohjois-Saksaan
ja Baltiaan.
Inkoo on varhaisesta keskiajasta asti
ollut ruotsinkielisen väestön asuttamaa ja
vasta viimeisen kahden vuosikymmenen
aikana kuntaan on muuttanut suomenkielisiä perheitä. Monilla uudisasukkailla
ei ole tietoa paikkakunnan historiasta ja

kulttuuriperinnöstä. Tästä syystä Suomen
kulttuuriperintökasvatuksen seura päätti
tuottaa Merituulen koululle kokeiltavaksi
oppimateriaalia Inkoon menneisyydestä ja
nykypäivästä ja näin auttaa lasten juurtumista asuinpaikkakunnalleen. Kirkon ympärille luotiin kulttuuripolku, joka laajeni
ympäröivään saaristoon. Materiaalin toivotaan avaavan myös kuntalaisten, kunnan päättäjien ja virkamiesten ymmärrystä
kulttuuristen arvojen merkityksestä päätettäessä kaavoituksesta ja rakennettaessa
hyvää asuinympäristöä. Viihtyisä ympäristö koostuu historiasta, kulttuurimaisemasta, rakennuksista ja muinaisjäännöksistä.
Hyvässä uudisrakentamisessa otetaan huomioon ympäristö, aiempien rakennusten
materiaalit ja mittasuhteet.
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Inkoon kulttuuripolun oppimateriaali
tehtävineen pohjaa tutkivaan oppimiseen,
omakohtaisiin kokemuksiin ja tietoon.
Omakohtaisia havaintoja voidaan työstää
sanoin, kirjoittamalla, kuvin, valokuvaamalla tai esimerkiksi tanssien ja näytellen.
Tärkeintä on ajattelun kehittyminen ja
uudet oivallukset. Opettajan työvälineitä
ovat oppimiskeskustelut ja portfoliotyöskentely.
Oppimisen kannalta on hyödyksi
oman tai luokan yhteisen portfolion valmistaminen. Oman toiminnan dokumentointi tukee oppimista, koska kerätty materiaali tekee näkyväksi oppimisprosessin.

I Ingå är kyrkan mitt i byn – skoleleverna fick en kulturstig
Runt Ingå medeltida kyrka planerades en
kulturstig som sedan utvidgades till den
omgivande skärgården. Eleverna i Merituulen koulu lär under våren känna kulturstigen, sin egen livsmiljö, dess folkliga
traditioner och kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och landskap. Målet med arbetet är att styrka elevernas medvetande om
sina kulturella rötter och att hjälpa dem att
förstå kulturernas mångfald.

Inari Grönholm, taiteen lisensiaatti
Juhannuksen viettoa Bastön saaressa. Valokuva kertoo katsojalle monia kiintoisia asioita. Se herättää
tunteita, muistumia omista kokemuksista meren saaressa, tuoksuja, ääniä ja värejä. Valokuva on vuodelta 1911. Juhannussalko kuuluu ruotsinkielisen rannikon asukkaiden perinteisiin. Tuulessa liehuu todennäköisimmin keisariajan lippu. Tarkastellessamme valokuvia, karttoja tai vaikkapa ympäröivää luontoa yhtyy
aistiemme välittämä tieto ja erilaisista lähteistä saamamme tieto kulttuuriseksi tietokokonaisuudeksi.
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Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen Seuran vuoden teemaan liittyvät tehtävät sekä
vinkkejä Euroopan rakennusperintöpäivien viettoon kouluissa ja oppilaitoksissa löytyy
osoitteesta http://www.rakennusperinto.fi/erp > Koulujen oma ERP.

PÄIVI TAHVANAINEN, YMPÄRISTÖHALLINNON KUVAPANKKI
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S K E I T T I M AISEMA
S K EJTLANDSKAP

Kadut, kujat, aukiot ja pihat. Pienimmätkin kivetyt sopet ja niiden rappuset,
kaiteet, muurit ja kivet. Tasoitettua maata. Kaupunkielämä vaatii kovaa pintaa.
Tarpeisiin on luotu fyysiset puiteet. Skeittarin ajattelevat jalat piirtävät mahdollisuuksien mindmap:ia. Kaupunkitilat taipuvat lavasteiksi ja saavat uuden
tarkoituksen. Liikenne soittaa taustalla hymniään; bussien rummut ja sporien
haitarit. Ajatukset vaipuvat reunakiven koloihin, laattojen saumoihin ja hiekanjyviin. Kaupungin microkosmos avautuu maahan kaatuneen kämmenelle.
Pieni hiekoituskivi irtoaa ihon alta linkkuveitsellä ja kevät tuoksuu asfaltilta.
Gatorna, gränderna, torgen och gårdarna. Även de minsta stenlagda vrårna
och deras trappor, räcken, murar och stenar. Planad mark. Livet i staden kräver
hårda ytor. Fysiska förutsättningar har skapats för behov. Skejtarens tänkande
fötter skisserar möjligheternas mindmap. Stadsrummen formar sig till kulisser
och får en ny betydelse. Trafiken spelar sin hymn i bakgrunden; bussarnas
trummor och spårornas dragspel. Tankarna sjunker i kantstenens skrevor, i
plattornas sömmar och i sandkornen. Den som faller får möta stadens mikrokosmos på sin handflata. Det lilla gruskornet grävs från huden med en fällkniv
och våren doftar asfalt.

Janne Saario
Janne Saario on helsinkiläinen skeittaava
maisema-arkkitehtuurin opiskelija. Hän on
suunnitellut pääasiassa urbaaneja tiloja
nuorille, muun muassa Eläintarhan skeittipuisto Micropoliksen.
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Janne Saario skeittaa Katajanokalta löytynyttä rauniota.
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EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT
DAGARNA FÖR EUROPAS BYGGNADSARV
2011

Rakennuskulttuuri on kautta aikojen saanut vaikutteita eri tahoilta. Polut, maantiet ja
vesistöt ovat saaneet toimia niin kaupan kuin kulttuurinkin välittäjänä. Olemme saaneet
niiden mukana niin ideoita kuin konkreettisia vaikutteita rakentamiseen ja ympäristöön.
Yhteydet Eurooppaan ja itään ovat olleet vilkkaat jo ennen ajanlaskun alkua.
Vuonna 2011 Euroopan rakennusperintöpäivillä tutkitaan Kulttuurin reittejä. Rakennusperintöpäiviä vietetään tänä syksynä Suomessa jo 20. kerran. Monilla paikkakunnilla
kulttuuripolut tarjoavat mahdollisuuden tutustua oman seudun historiaan ja ominaispiirteisiin.
Byggnadskulturen har genom tiderna fått intryck från olika håll. Stigar, landsvägar och
vattendrag har fått fungera som förmedlare av både handel och kultur. Med dem har vi
fått både idéer och konkreta intryck för byggandet och miljön. De europeiska och östliga
kontakterna har varit livliga redan före tideräkningen.
Under Dagarna för Europas byggnadsarv år 2011 undersöks Kulturens vägar. Dagarna
för byggnadsarv firas i höst i Finland redan för 20:e gången. På många orter erbjuder kulturstigarna en möjlighet att studera hembygdens historia och särdrag.
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