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T U L O S SA VA I M E N O S SA ?

Terminaalit ovat se osa suomalaista rakennusperintöä, jolla on selkein toiminnallinen tarkoitus. Liikennemuotojen kehitys ja
liikennevälineiden muutokset ovat ehkä
olleet syynä siihen, että liikennettä palvelevat asematkin muuttuvat aika vinhaan
tahtiin.
Linja-autoliikenteen supistumisesta on
seurannut vanhojen linja-autoasemien harveneminen lähes sukupuuttoon. Rautatieasemia on kohta enää vain risteysasemilla
ja niilläkin vanhat asemarakennukset on
monin paikoin jo alennettu osto- ja myyntiliikkeiksi tai muutettu asunnoiksi. Vanhoja matkustajasatamia saa etsiä aikalailla
turhaan. Parakkimallin lentoasemat ovat
vain muistoja, ja vesilentoasemia tuskin kukaan enää muistaakaan. Vanhinta kerrostumaa edustavia kestikievareita on sentään
säästynyt joitakin.
Ensimmäiset asemarakennukset näyttävät siis olevan yksi nopeimmin katoavista rakennusperintömme lajityypeistä ja vieläpä kaikkien liikennemuotojen kohdalla.
Nyt onkin pääasiassa kyse siitä, että
edes vanhojen liikennerakennusten mallikappaleita voitaisiin, ehkä vain ulkokuorina ja uusissa käyttötarkoituksissa, säästää
tuleville polville.
Siksi ei liene liioittelua todeta, että lähdön ja saapumisen paikkojen valinta vuoden
2006 Euroopan rakennusperintöpäivien
teemaksi tapahtui viime hetkellä.

Tällä kertaa teemalla on kuitenkin aikaisempia vuosia laajempi ulottuvuus, kun
se on yhteinen Islannin, Norjan, Ruotsin ja
Viron kanssa. Liikenneterminaalien kohtalot ovat naapurimaissa olleet hyvin samansuuntaisia suomalaisten muutosten kanssa.
Siksi on tässä yhteydessä sangen mielenkiintoista odottaa vertailuja siitä, kuinka
vanhan rakennuskannan säilyttämisessä on
onnistuttu naapureissa.
Asemiin ja satamiin liittyy aina suuria
inhimillisiä tunteita, eron haikeutta ja kohtaamisen riemua. Asemilta lähdettiin sotaan ja siirtolaisiksi ja niillä ratkaistiin
muitakin ihmiskohtaloita niin yksilön kuin
joukkojen tasoilla. Ne ovat usein olleet
oman yhdyskuntansa harvoja julkisia sisätiloja ja siksi tärkeitä monenlaisen kohtaamisen paikkoina. Sen tähden asemien hävittäminen tai korvaaminen tyystin uudella
ei ole ongelmatonta myöskään yhdyskuntien identiteetin ja historiallisen ympäristömuistin kannalta. Onkin syytä toivoa, että
tämä teema innostaa myös kouluja porautumaan syvälle oman paikkakuntansa lähtö- ja saapumispaikkoihin liittyviin moniin
merkityksiin.
Heikki Kukkonen
Euroopan rakennusperintöpäivien
johtoryhmän puheenjohtaja
Suomen Kotiseutuliiton
hallituksen puheenjohtaja
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R E SA N D ET S
BY G G N A D E R
omförs gemensamt med Island, Norge,
Sverige och Estland. I våra grannländer har
trafikterminalerna gått ungefär samma öde
till mötes som våra egna. Därför skall det
bli spännande att se hur grannarna har
lyckats med att bevara det gamla byggbeståndet.
Stora mänskliga känslor är alltid förknippade med resandets byggnader – avskedets vemod och återseendets glädje. Här
började färden till fronten eller livet som
utvandrare, här avgjordes andra mänskliga
öden både för individen och för massorna.
Buss- och tågstationer har ofta hört till de
få offentliga inomhusmiljöerna på respektive ort och därför har de varit viktiga mötesplatser. Fördenskull är det inte problemfritt för samhällenas identitet och för deras
historiska platsminne att riva stationer eller
ersätta dem med helt nya. Vi hoppas att
temat också inspirerar skolorna att gräva
djupt i de många betydelser som hänger
ihop med den egna ortens platser för ankomst och avfärd.

Passagerarterminalerna hör till den mest
funktionella delen av vårt byggnadsarv.
Utvecklingen av trafiken och trafikmedlen
är kanske orsaken till att byggnaderna som
betjänar dem förändras i ganska snabb takt.
Indragningen av busstrafiken har lett
till att de gamla busstationerna har glesats
ut och nästan utrotats. Järnvägsstationer
finns snart bara vid knutpunkterna och
också där har de gamla stationsbyggnaderna degraderats till andrahandsaffärer eller
byggts om till bostäder. Gamla passagerarhamnar får man leta efter med ljus och lykta. Flygplatser av barackmodell är ett minne blott, och sjöflygplatser är det knappast
någon som minns. Några gästgiverier som
representerar det äldsta skiktet av resandets
byggnader har man i alla fall lyckats rädda.
Forna tiders buss- och tågstationer,
passagerarhamnar och flygplatser ser alltså
ut att höra till de snabbast försvinnande
arterna bland vårt byggnadsarv. Nu gäller
det alltså främst att rädda åtminstone några modellexemplar för kommande generationer, även om det bara är skalet och
funktionen är en annan.
Därför är det knappast en överdrift att
konstatera att valet av platser för ankomst
och avfärd till tema för de europeiska byggnadsarvsdagarna 2006 sker i sista minuten.
Denna gång har temat emellertid vidare dimensioner än förr, eftersom det gen-

Heikki Kukkonen
ordförande för ledningsgruppen
för Europas byggnadsarvsdagar
styrelseordförande för
Finlands Hembygdsförbund
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Helsingin rautatieasema arviolta 1950-luvulla.
Kuva: Heikki Havas, Suomen rakennustaiteen museo.
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K I R K K OV E N E E L L Ä
M ET A P O L I K S E E N
Ari Hynynen, tekn.tri, arkkitehti
Tampereen teknillinen yliopisto

Terminaaliarkkitehtuurilla tarkoitetaan
rakennuksia, joita pystytetään laajojen
informaatio-, jakelu- ja liikkumisverkostojen solmukohtiin. Tähän rakennustyyppiin kuuluvat erilaiset logistiset
varastot, tavara- ja henkilöliikenteen
asemat sekä vähittäiskaupan suuryksiköt. Tällaiset rakennukset tulevat ymmärrettäviksi vasta, kun ne nähdään
yhteydessä niihin verkostoihin, jotka
ovat ne synnyttäneetkin.
Tarkemmin ajatellen oikeastaan
kaiken rakentamisen perustana ovat
ihmis-, energia-, informaatio- ja materiaalivirrat. Resurssit ovat harvoin siellä, missä niitä voidaan hyödyntää suoraan. Ne on siirrettävä paikkoihin, jossa niitä voidaan vaihtaa tai jalostaa.
Ihmisen toiminta luo verkostoja,
jotka vakiintuessaan synnyttävät omat
paikkansa ja rakennuksensa. Tästä näkökulmasta voidaan katsoa maamme
asuttamista, talouden kehittymistä,
kaupunkien syntyä tai yhtä lailla Euroopan yhdentymistä. Lähdön ja saapumisen paikat syntyvät liikkumisesta.
Maatalousyhteiskunnan paikalliset
verkostot ovat vähitellen laajentuneet

maailmanlaajuisiksi informaatiotalouden verkostoiksi. Verkostoitumisen historia on Suomessakin jäljitettävissä jo
viikinkikaudelle: yli tuhat vuotta sitten
viikinkien kauppareitti Bysanttiin sivusi
Suomenlahden rannikkoseutuja. Rautakaudella suomalaiset kävivät kauppaa
viikinkien lisäksi myös Manner-Euroopan kansojen kanssa. Vaikka rautakauden ihmiset osasivat jo viljellä, turkiskauppa oli niin kannattavaa, että siitä
tuli pääelinkeino.
Pyyntikulttuuri oli kuitenkin riippuvainen riistatilanteesta, joten talouden verkostot eivät olleet kovin pysyviä.
Väestö liikkui riistatilanteen mukaan.
Vasta keskiajalla alkanut peltoviljely
synnytti pysyvämpää asutusta. Varmuus ravinnosta tarjosi myös kasvupohjan väestölle.
Viljelytiloja alettiin pilkkoa ja jakaa
nuoremmille sukupolville. Näin syntyneet ensimmäiset kylät rakentuivat vesireittien varsille viljaville paikoille. Kun
pellot alkoivat tuottaa yli oman tarpeen,
oli järkevää myydä tai vaihtaa liikatuotanto muihin hyödykkeisiin. Kylä, jonka seudullinen saavutettavuus oli hyvä,
8
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Luonnon tarjoamat liikkumisverkostot määrittelivät, mihin Tampereen kaupunki perustettiin. Sotilaskartta vuodelta
1781. Kuva: Tampereen kaupunki.

alkoi toimia markkinapaikkana.
Helppokulkuiset meri-, järvi- ja
harjureitit toimivat luontaisena verkostona aina keskiajalle saakka. Ensimmäiset kaupunkimme perustettiin 1200–
1400-luvuilla meren rannikolle. Sisämaan kylät kehittyivät luonnon tarjoamien väylien tukemina aina 1700-luvulle saakka.

joihin soudettiin kylistä veneillä. Kirkkovene oli Suomen ensimmäinen joukkoliikenneväline.
Manner-Euroopassa ja Iso-Britanniassa rakennettiin laivoja 1600-luvulla niin vauhdikkaasti, että niiden tervaamiseen tarvittavat havupuut loppuivat. Talouden verkostot laajenivat: kaupankäynti kiihtyi ja kansainvälistyi entisestään.
Suomessa riitti puuta tervantuotannon lisäksi myös laivanrakennukseen.
Ja laivoja tarvittiin, jotta kallisarvoinen
neste saatiin ulkomaan markkinoille.
Satamiin terva soudettiin järviä ja jokia
pitkin Savon ja Pohjanmaan laajoilta

JOUKKOLIIKENNE KEHITTYI
PYHÄN VIETOSTA

Markkinapaikkojen lisäksi tärkeitä varhaisia matkakohteita olivat uskonnolliset kulttipaikat, ja myöhemmin kirkot,
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ISO PYÖRÄ PYÖRIMÄÄN

metsäalueilta. Talvisin hevoset vetivät
tervarekiä jäitä pitkin.
Tehokkuutta tavoittelivat myös esiisämme 1700-luvun Suomessa. Tuolloin ymmärrettiin, että maanviljelys ja
kauppa eivät kehity ellei resurssien siirtämiseen tarvittavia verkostoja saada
toimivammiksi. Suomen sodan jälkeen
alkanut pitkä rauhan kausi tarjosi mahdollisuuden käyttää varoja kulkuteiden
rakentamiseen. Käytännössä tämä tarkoitti Suomen tiestön kehittämistä hevostieverkostoksi.
Hevospelit edistivät kaupunkien
perustamista myös sisämaahan. Aluksi
näiden kaupunkien talous perustui
maatalous- ja käsityötuotteiden kauppaan – vanhoja markkinapaikkoja kun
olivat – mutta 1800-luvun puolivälistä
lähtien myös teollisuuteen.

Teollista murrosta verrataan toistuvasti vallankumoukseen. Vertaus ei ole liioiteltu, jos tarkastellaan teollistumisen
vaikutuksia kaupunkien kasvuun, ihmisten arkeen ja liikkumiseen. Muutoksen voimakkuus saa selityksensä vasta, jos katsotaan tarkemmin niitä verkostoja, joihin tehostuva, laajeneva ja
monimutkaistuva yhteiskunta perustui.
Teollinen tuotanto perustui konevoimaan. Koski- tai höyryvoimalla pyörivät kehruu- ja hiomakoneet mahdollistivat moninkertaiset tuotantomäärät.
Vastaavasti raaka-aine-, tuote- ja työntekijävirrat kasvoivat. Suuret tuotantomäärät edellyttivät laajentuneita markkina-alueita, jotka perustuivat kansainvälisiin logistiikkaverkostoihin. Työläisten kasvanut joukko oli asutettava jonnekin. Kaupunkialueita laajennettiin
esikaupunkiliitoksilla.
Aluksi teollisuuskaupunkien verkostot perustuivat vielä luonnollisiin
väyliin: vesireitteihin ja vanhoja harjureittejä hyödyntäviin kauppateihin. Ulkomailta tuotua raakapuuvillaa kuljetettiin hevoskärryillä satamakaupungeista sisämaan kehruu- ja kutomolai-

Vesireitit ovat maailman vanhimpia infrastruktuureja.
Virroilla sijaitseva venevaja on muinaisen vesiliikenteen
synnyttämä rakennustyyppi, joka on vieläkin käytössä.
Kuva: Ari Hynynen, 2005.
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toksiin, tukkipuuta uitettiin jokia ja selkävesiä pitkin paperitehtaisiin. Teknologinen innovointi oli kuitenkin jo lähtenyt käyntiin, ja 1800-luvun lopulla
verkostoja alettiin rakentaa metallista.
Koskivoimaa opittiin siirtämään
akseleiden ja hihnapyörien sijaan kuparikaapeleita pitkin ja kuormia vedettiin
hevosten sijaan polttomoottorin voimalla. Höyrykoneilla varustetut laivat
eivät olleet riippuvaisia tuulitilanteesta.
Kun kaupungit alkoivat laajentua,
työmatkat pitenivät. 1900-luvun alkuun saakka työläiset taittoivat päivittäiset matkansa jalan, mutta useaan kilometriin venyneet matkat tekivät liikkumisen vaivalloiseksi. Jälleen tarvittiin
teknologista innovointia. Tällä kertaa
tuloksena oli massoille tarkoitettu edullinen kulkuväline – polkupyörä.
Samaan aikaan auton käyttö yleistyi tavarakuljetuksissa. Eri puolilla kaupunkia sijaitsevien tehtaiden logistiikka saatiin toimimaan. Nämä kaksi kulkuneuvoa mahdollistivat kaupunkien
koon kasvun jopa metropolimittoihin.
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pulla yleistyneet telelaitteet, lennätin ja
puhelin, mahdollistivat informaation
siirtämisen ilman hidastavaa ihmiskehoa.
Liikkumis- ja kommunikaatioverkostojen synergia avautuu mainiosti
rautatien ja lennättimen kumppanuussuhteen kautta. Lennätinlinjat rakennettiin yleensä seuraamaan rautateitä:
tiedot junan liikkeistä, sekä matkustaja- ja rahtitilanteista oli saatava välitettyä asemalta toiselle. Lisäksi lennättimellä tahdistettiin asemien kellot osoittamaan samaa aikaa, sekä hoidettiin
kansainvälinen bisneskommunikaatio.
Matka kohti tehoyhteiskuntaa oli ottanut jättiloikan.
Tehokkuuden vaatimus on tavallaan sisäänrakennettu myös ihmisiin.
Vuorokaudessa käytössämme on vain
tietty määrä aktiivisia tunteja. Työmatkoihin käytetty aika on vähennettävä
vapaa-ajasta. Ihmisen aikaekonomia
näyttää noudattavan universaalia vakiota, jonka mukaan päivittäisiin siirtymisiin käytettävä hyväksyttävä aika on
hieman toista tuntia. Se, miten kauas
tässä ajassa pääsee, riippuu liikkumisverkoston ominaisuuksista. Käytettävissä oleva teknologia määrää, minne toiminnallisen kaupungin ulkokehä piirretään.
Toki päivittäiseen reittiin kuuluu
muutakin kuin meno-paluu töihin. On
haettava palveluja julkisista tai yksityisistä palvelupisteistä, jotka eivät metropoliksi laajentuneessa kaupungissa si-

TEHOA LANGOILTA,
RAITEILTA JA KEHÄTEILTÄ

Kasvaneet etäisyydet ovat edellyttäneet
muidenkin kuin liikkumisverkostojen
kehittymistä. Ihmisyhteisöjen ja myös
niiden taloudellisen toiminnan hallinta on aina vaatinut tiedonvälitystä. Kun
tieto siirtyi aiemmin tavalla tai toisella
ihmisten kuljettamana, 1800-luvun lo11
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jaitse aina lähellä. Jokapäiväisissä arkirutiineissa kaupunkiseudun väestön on
otettava laajentunut kaupunkitila yhä
uudelleen haltuunsa. Yksityisautosta
onkin tullut ylivoimaisesti suosituin
liikkumisväline.
Jos liikkumisen nopeus ja tehokkuus ovat mahdollistaneet kaupungin
alueellisen kasvun, niin liikkumisen
vapaus ajankohdan ja reitinvalinnan
suhteen on tukenut kaupungin laadullista kasvua. Työpaikka-, kauppa- ja
asumiskeskittymiä voi syntyä periaatteessa mihin tahansa paikkaan, jossa
erilaiset verkostot leikkaavat toisensa
sopivasti.
Näin historiallinen kaupunkikeskusta on menettänyt määräävän asemansa monen toiminnan suhteen. Keskusta ei ole enää kaupunkilaisten yhteinen orientoitumispiste. Meistä jokainen kokoaa oman kaupunkimaisemansa niistä solmuista, joita päivittäinen
reitti sivuaa. Joku solmuista voi sijaita
maantieteellisesti hyvinkin kaukana –
riittää että Pendolinolla ehtii aamupalaveriin ja takaisin kotiin päivällisaikaan.

PA I KAT
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ympäröivälle maaseudulle. Monet
meistä haluavat asua väljästi metsän
reunassa. Seudullisesti tärkeä työpaikka-alue saattaa sijaita vanhassa kuntakeskuksessa tai uuteen tieliittymään ilmaantuneessa keskittymässä peltojen
keskellä. Maatilojen asukkaista yhä suurempi osa työskentelee päivittäin kaupunkimaisissa taajamissa.
Tämä toiminnallinen yhteensulautuminen heijastuu myös reunakaupungin maisemassa, joka näyttää vakiintuneen omaksi tyypikseen: arkisten rakennusten, teknisen infrastruktuurin ja
hoitamattomien viheralueiden hybridiksi.
On yhä tavallisempaa, että päivän
toimista suoriutuakseen on liikuttava
useammassa kuin yhdessä verkostossa.
Rautatie- tai metroasemalle tullaan ratikalla, henkilöautolla tai polkupyörällä. Lentomatka saattaa vaatia tuekseen
bussia tai taksia.
Erilaisten verkostojen tärkeisiin
leikkauspisteisiin rakennetaan matkakeskuksia. Kyseessä on kokonaan uusi
terminaalityyppi, jonka laajentuneet ja
monimutkaistuneet verkostot ovat synnyttäneet. Tällaisessa monen liikennevälineen keskuksessa matkustajavirrat
kohtaavat tarkkaan sovitetuilla aikatauluilla, suurimman mahdollisen tehokkuuden tuottamiseksi yhteiskunnalle ja
yksilölle.
Kaupunki ei ole enää pelkän mittakaavan perusteella määrittyvä metropoli. Se on metropolin laadullinen muun-

KAUPUNKI, MAASEUTU
JA HYBRIDI

Kaupungin totunnaisen hierarkian ja
rakenteen hajoamiseen liittyy myös
maaseudun ja kaupungin uudenlainen
yhteensulautuminen. Kaupungin toiminnalliset verkostot ovat levittäytyneet
12
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nos, uudentyyppinen kaupunki, metapolis, kuten ranskalainen kaupunkitutkija Francois Ascher sitä nimittää.
KUITUA, BITTIÄ JA
KAUPUNGIN VIRTAA

Jos metropolin synnyttivät alun perin
teollisen aikakauden aggressiivisesti
rönsyilleet karkeat, massojen siirtelyyn
rakennetut verkostot, niin metapoliksen perustana ovat yhä monikaistaisempia bittivirtoja välittävät kommunikaatioverkostot.
Ne hyödyntävät kuituoptiikan tarjoamaa valon nopeutta ja langattoman
eetterin rajattomuutta. Näillä uusilla
informaatiovuoksilla ohjataan muita,
yhä kasvavia kaupungin virtoja, jotka
monimuotoisuudessaan hahmottuvat
näennäisesti kaoottisena arkiympäristönä. Infra on läsnä sekä näkyvästi että
näkymättömästi, betonirakenteina ja
bitteinä.
Verkostojen kehityskaari on viime
kädessä sittenkin johdonmukainen ja
yksiselitteinen. Paikalliset pienet verkostot ovat vähitellen kutoutuneet yhdeksi suureksi järjestelmäksi ylipaikallisten verkostojen kanssa. Globaaleja
verkostoja on ollut niin kauan, kuin
kauppaa on käyty meritse ja maitse vieraisiin maihin. Kaupankäynti ja kulttuurivaihto ovat olleet perusehto modernin yhteiskunnan ja elämäntavan
kehittymiselle. Paikallinen elämä ei ole
kyennyt yksin takaamaan selviytymis-

Metropoliseuduilla uudet paikat syntyvät virtausten solmukohtiin. Kuva:
Anssi Joutsiniemi, Espoon Leppävaara 2005.

tä katovuoden yllättäessä. Laajempien
verkostojen kautta on voitu vaihtaa ravintoa, tavaroita ja osaamista.
Sama kehityskulku voidaan lukea
verkostojen synnyttämistä paikoista ja
rakennuksista. Suppeat lähialueilla risteilleet verkostot tuottivat pieniä tutunomaisia paikkoja: kyliä, venevalkamia,
kirkkoniemiä, markkinapaikkoja ja kestikievareita. Uusia ja vieraita asioita sekä
ihmisiä kohdattiin pieninä annoksina ja
sulateltiin kotimatkalla. Kaupungit rahtisatamineen, laivarantoineen, rautatieja linja-autoasemineen alkoivat jo olla
arvaamattomia, jopa paheellisiakin
paikkoja, joiden alati muuttuvaa ja
monikulttuuristuvaa tilaa ei kukaan
kyennyt ottamaan enää täysin haltuun.
Kaupunkien kasvaessa kiihtyneitä
ihmis-, materiaali- ja informaatiovirtoja
välittävä tekniikka alkoi vallata yhä
enemmän tilaa ja maisemaa. Kun höy13
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rylaiva jätti jälkeensä muutaman laineen järvenselälle, niin rautatie viilsi jo
pysyvän arven maastoon – moottoriteistä puhumattakaan. Samoin näiden
verkostojen tuottamat rakennelmat alkoivat kuvastaa itse verkoston ominaisuuksia enemmän kuin sitä paikallisuutta, johon ne oli sijoitettu. Kun
Tampereelta lentää Berliiniin Kööpenhaminan ja Hampurin kautta, eivät
välilaskuasemat ilmennä paikallisuutta
millään tavalla. Shellin ja Statoilin huoltoasemat eivät kerro, milloin maan raja
on ylitetty automatkalla Pohjolassa.
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kuultava ja aineeton lasiarkkitehtuuri
tukee leijuvaa tunnetta olemisesta kaikkialla.
Berliinin Potzdamer Platz, ja erityisesti sen Sony Center, on äärimmäinen
hyperpaikka. Kahvilapöydässä kannettavan tietokoneen kanssa istuessani
tunnen olevani maailman keskipisteessä. Valtava lasikattoinen kohtaamispaikka, agora, välittää tunteen ulkona
olemisesta, vaikka kuitenkin täysin sateelta ja tuulelta suojassa. Eri puolilta
maailmaa paikalle virtaavat ihmiset
nauttivat toistensa katselemisesta sekä
ravintoloiden ja kahviloiden antimista
samalla kun seuraavat jättimäiselle ruudulle heijastettuja tapahtumia. Kun
tunnen täyttyneeni tarjonnan runsaudesta, pujahdan metroon ja siirryn
muutamassa minuutissa verkoston seuraavaan solmukohtaan, josta löydän
uutta kohdattavaa.
Ihmisen vastaanottokyky on kuitenkin rajallinen, ja kohtaamisten jälkeen on palattava lepäämään. Tätä varten on olemassa paikka, jonka merkitys
ei ole muuttunut rautakauden kylän ja
metapoliksen aikajanalla, koti.

LEIKKAUSPISTEENÄ
HYPERPAIKKA

Nykyajan jättiverkostojen tuottamia
paikkoja kutsutaan joskus epäpaikoiksi, mutta näin sanoessaan puhuja viestii vain, että hän ei ymmärrä tällaisten
paikkojen syntyhistoriaa ja juuria.
Ehkä Ascherin hyperpaikka-käsite
auttaa meitä ymmärtämään paremmin
näitä uusia paikkoja. Hyperpaikka on
lukuisten huipputeknisten, globaalien
verkostojen leikkauspiste, jossa kaikki
kohtaamisen mahdollisuudet ovat läsnä samanaikaisesti. Hyperpaikan status
edellyttää ennen kaikkea hyvää saavutettavuutta.
Hyperpaikassa on mahdollisuudet
monenlaisiin välittömiin sosiaalisiin
kontakteihin niin, että samalla voi pitää langattomasti yhteyttä omiin virtuaaliyhteisöihinsä. Hyperpaikan läpi-
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RESUM
É
MED KYRKBÅT
TILL METAPOLIS
Mänsklig verksamhet skapar nätverk
som – när de stabiliseras – ger upphov
till sina egna platser och egna byggnader. De äldsta byarna växte fram på
bördig mark vid vattenvägar. Lätt farbara vägar till havs och till sjöss och
utmed åsar gjorde tjänst som naturliga
vägnät ända fram till medeltiden.
Hästfordonen gynnade grundläggningen av städer, inte bara vid kusten
utan också i inlandet.Till en början vilade städernas ekonomi på handel med
jordbruks- och hantverksprodukter,
men sedan mitten av 1800-talet även
på industriproduktion. Stora mängder
industriprodukter krävde en utvidgad
marknad grundad på internationella
logistiknät.
När städerna växte började tekniken erövra allt mer rum och landskap
för förflyttningen av snabbt ökande
strömmar av människor, material och
information. Staden är inte längre en
metropol som definieras enbart utifrån
en måttenhet. Den är en variant av
metropolen, en metapolis, kännetecknad
av ett utbrett nät av stads- och förortsbebyggelser. Om metropolen ursprungligen uppstod ur den industriella epokens uppfransade grova nätverk, skapade för förflyttning av massorna, så bygger metapolis på kommunikationsnät
som förmedlar bitströmmar med allt
större frekvensomfång.
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A S E MA N PA I K KA
– T E R M I N A A L IT Y H DY S K U N N A N
R A K E NT E E S SA
Heikki Kukkonen
dosentti, arkkitehti

Rautatieasemalla on ollut ja on edelleenkin muista liikenneasemista poikkeava rooli sijaintipaikkakunnallaan.
Muiden liikennemuotojen asemat ovat
yhdyskuntarakenteen näkökulmasta
lähinnä reunahuomautuksia rautatieasemiin verrattuna.
Pääosa rataverkostamme rakennettiin sellaisena ajanjaksona, jona yksityisautoja ei ollut. Rautateiden rakennusvaiheen jälkeen taajaan rakennetut yhdyskunnat, erityisesti kaupungit ovat
kasvaneet monikertaisiksi rautatien tulohetkeen verrattuina. Rautatien saamisen liikenteellinen merkitys yhdyskunnalle oli aikanaan erinomaisen suuri.
Ehkä se oli osasyy siihen, että rautatieasema sai hyvän ja näkyvän paikan kaupungissa. Rata ja asema tuotiin niin lähelle yhdyskunnan keskustaa kuin se
suinkin oli mahdollista. Näin tehtiin
erityisesti käytännöllisistä saavutettavuussyistä.
Kaikissa ennen vuotta 1917 perustetuissa niin kutsutuissa vanhoissa kaupungeissamme asema sijaitseekin mel-

kein keskustassa. Vain Helsinki on
poikkeus. Sinne rautatie tuli niin varhain, että rautatieasema kykeni muovaamaan kaupungin rakenteen uudelleen. Asema siirsi keskustan pois satamasta, ja siitä itsestään tuli keskusta –
näköjään pysyvästi.
ASEMAT RUUTUKAAVASSA

Ruutuasemakaavan mukaan rakennetuissa vanhoissa kaupungeissa ruutujaon halkaisi tavallisesti kaksi keskenään
ristikkäistä puistokatujen akselia. Asema pääsi toiselle niistä. Vastakkaisessa
päässä puistokatua saattoi olla satama.
Toinen akseleista jäikin sitten kirkkojen ja muun henkevän elämänalueen
omaksi. Akselien risteyksessä sijaitsi
useimmiten kauppatori. Sinne taas pääsi livahtamaan linja-autoasema – sen liikenneväline kun ei vaadi suuria perusrakenteita. Linja-autoaseman naapuriksi asettui usein myös kaupungin taksien
pääasema. Nykyään sellaiset ovat suurista kaupungeista jo katoamassa.
16
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Ruutukaavakaupungin tärkein
kauppakatu virittyi useimmiten asemien väliselle akselille, siis sinne missä

RA K E NT E E S SA

suurin asiakasvirta aaltoili. Kaupungin
liikekeskustakin sijaitsi tällä akselilla,
useimmiten kauppatorin tuntumassa.

Vaasa 1900-luvun alussa. Rautatieasemalta alkavat puistokadut rajaavat väliinsä kaupungin kaikki tärkeimmät osat:
kauppatorin, kirkon ja hovioikeuden sekä liikekorttelit. Puistokatuakselin vastakkaisessa päässä sijaitsee vanha
matkustajasatama rakennuksineen. Kartta: Helsingin yliopisto. Kuva: Suomen Kotiseutuliitto.
17
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Lentoasema on hyvin harvoissa
kaupungeissamme rautatieaseman tapaan aivan ruutukaava-alueen naapurina. Nyky-Suomessa tällaisia kaupunkeja ovat enää Lappeenranta ja Pori. Varhaisimmat lentoasemat olivat vesilentoasemia. Siksi ne saattoivat sijaita henkilösataman naapureina ja aika keskellä
kaupunkia. Lentoasemat eivät kuitenkaan ole muokanneet samalla tavalla
kaupungin keskustaa kuin rautatieasemat ovat tehneet, vaikka vetävätkin liike-elämää ja teollisuutta puoleensa.

RA K E NT E E S SA

manneet suuret järjestelyratapihat nyt
ovat siirtymässä yhä etäämmälle kaupungeista, on niistä tullut kaupunkien
sisäisiä kasvualueita, muiden käytöstä
jääneiden teollisuusalueiden tapaan.
Tämä kehitys on tuonut vanhojen asemien lähelle yhä enemmän kaupankäynnin rakennuksia. Näin kaupunkien keskustat ovat alkaneet rakentua
uudelleen asemien ympärille. Monessa
kaupungissa vanha kauppatorin keskusta ja uusi asemanseudun keskusta ovat
joutuneet kilpasille. Tulevaisuus näyttää
kumpi jää voitolle, kaupungissa kun
lopulta voi olla vain yksi elävä pääkeskusta. Uudet matkakeskukset näyttävät
kallistavan parhaan kauppapaikan vaakaa asemakeskustojen suuntaan.
Uudemmissa kaupungeissa ja kirkonkylissä aseman paikka määräytyi
etupäässä liikenneteknisin perustein,
monesti itse taajaman ulkopuolelta, joskus etäältäkin. Näin syntyi joukko ns.
asemakyliä päätaajaman kilpailijoiksi,
vaihtelevin lopputuloksin. Lähellä toisiaan sijaitsevat taajamat eivät koskaan
voi olla samanveroisia, vaan toinen voittaa aina.

ASEMA KAUPUNGIN JAKAJANA

Rautatieaseman sijainti kaupungin toisen pääakselin loppupisteenä saattoi
olla eräs syy siihen, että niille tuli rakennuksina myös kaupunkikuvallisen päätteen rooli. Samalla asema oli eräänlainen toiminnallinen portti, jonka taakse rautatietoiminnat ratapihoineen ja
makasiineineen kätkeytyivät. Aseman
läpi päästiin tähän liikenteen ja tekniikan outoon mutta kiehtovaan maailmaan. Nykyajan lentoasemissa on säilynyt hiven tätä portin ominaisuutta,
jopa arkisena käyttöterminäkin.
Asema ja ratapiha vetivät kaupunkirakenteessa kupeellensa, paitsi tavaraliikenteen terminaalin, pian myös varastoinnin, tukkukaupan ja teollisuuden rakennuksia. Näin asemasta tuli
välittävä portti asumisen kaupungin ja
työnteon kaupungin välille.
Kun varsinkin risteysasemia lei-

ASEMIEN JA SATAMIEN
UUDET ROOLIT

Rautateiden kulta-aikaan, satakunta
vuotta sitten, asema-alueesta tehtiin
näyttävä monen rakennuksen kompleksi. Se istutettiin ja hoidettiin yhtenäisenä, huolellisesti suunniteltuna puisto18
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A S E M A B O N G A U S H A R R A ST U K S E N A
Jussi Iltanen
maantieteilijä, kustannustoimittaja

Useimmat ovat kuulleet lintujen bongaamisesta, mutta rautatieasemien
bongaaminen, jota minä harrastin opiskeluaikoina, on paljon harvinaisempi harrastus. Jokaisella käymälläni asemalla piti ottaa valokuva, jossa seison aseman nimikyltin alla. Asemien bongaaminen oli hyvä tekosyy kierrellä ympäri Suomea ja tutustua joka kolkkaan, johon juna vei –
Hangosta Kolariin ja Porista Nurmekseen.
Asemapaikkakunnalla viivyttiin välillä vain puoli tuntia, joskus
melkein koko päivä – riippuen aikatauluista. Mielenkiintoisia olivat rautatieläiskaupungit, kuten Kouvola, Seinäjoki tai Pieksämäki, joissa koko
kaupungissa aisti rautatien merkityksen. Toisaalta oli jännittävää matkustaa yöjunalla päästäkseen vaikkapa Rovaniemen ja Kemijärven välissä sijaitseville pienille seisakkeille Vikaan ja Misiin, joissa sai odottaa
koko päivän seuraavaa junaa.Ajan kuluksi ehti käydä ylittämässä kävellen napapiirin ja katsomassa Kuluksen entistä seisaketta, jossa oli jäljellä hylätty asemarakennus koivunvesojen keskellä ja penkki ratapenkalla. Kulukseen ei päässyt edes maantietä, joten rautatie oli ainoa yhteys
ulkomaailmaan. Enää ei jäljellä ole seisaketta eikä yhtäkään asukasta.
Asemia bongatessa oli hauska huomata, kuinka merkittäviä paikkoja asemat ovat vielä henkilöautojen valtakaudellakin. Pienilläkin asemilla päivän ainoan junan saapuessa kävi hyörinä, kun mummot ja vaarit saattoivat kaupunkiin lähteviä lapsenlapsia junaan, ulkomaalaiset
turistit saapuivat junalla vuokramökillensä ja paikkakuntalaiset tulivat
kesäpäivänsä ratoksi katsomaan asemalle saapuvaa junaa ja aistimaan
tuulahdusta kaupungista.
Nyt vuosia myöhemmin on hauska selata valokuva-albumia, jossa
bongatut asemat ovat aakkosjärjestyksessä Aavasaksasta Ähtäriin. Moni
asia on ehtinyt jo muuttuakin: kuvissa näkyy moni sittemmin lakkautettu seisake Monnista Horppuun ja Tornio-Pohjoisesta Hillosensalmeen, muuttuneita maisemia vaikkapa Jyväskylästä ennen hienoa Matkakeskusta tai Valimosta ajalta, jolloin lasisten toimistotornien paikalla
kasvoi lepikköä.
Teksti liittyy Opetushallituksen koulutehtäviin kirjan lopussa. Tekstiin
liittyvät koulutehtävät ovat internetissä osoitteessa www.rakennusperinto.fi.
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Valokuva Jussi Iltasen asemabongausmatkalta Ähtäriin.
Kuva: Jussi Iltasen kokoelma.
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Oulun keskustaa viime vuosisadan alussa esittävästä kartasta käy ilmi rautatieaseman rooli kaupunkirakenteessa.
Rautatieasemaa vanhempi satama hallitsee vielä, sillä sen tuntumassa ovat kauppatori ja -halli sekä raatihuone, kirkko
ja muutkin kaupunkikeskustan pääosat. Nykyisessä Oulussa liike-elämä on työntynyt rautatieaseman suuntaan, kun
taas merisatama on siirtynyt kauas ruutukaava-alueen ulkopuolelle. Kartta: Helsingin yliopisto. Kuva: Suomen Kotiseutuliitto.
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ympäristönä. Aseman odotussali oli
monessa kaupungissa pitkään sen ainoa
julkinen sisätila. Aseman muodostama
kokonaisuus suunniteltiin omalakisesti, asemarakennuksen edellä kuvattua
sijaintipaikkaa lukuun ottamatta. Asemista muodostui siten kaupungeissamme epätavallisia kokonaismiljöitä, joille vain tsaarinajan kasarmialueet vetivät
vertaa.
Nyt molemmat näistä omaleimaisista aluetyypeistä ovat joutuneet kiinteistönjalostuksen temmellyskentiksi.
Asema-alueet muovautuvat uudelleen,
paitsi toiminnoiltaan ja rakennuksina,
myös elinympäristöinä. Kaupunkirakenteesta uhkaa kadota asema-alueen
pienoismaailma, sen hoidettu vehreys ja
yhtenäinen rakennusten muotomaailma. Näin on käynyt jo varhemmin ahtaiksi jääneille matkustajasatamille. Parhaassa tapauksessa niistä molemmista
on tullut kaupunkien virkistyskeitaita,
kaupunkirakennetta elävöittäviä yhtenäisiä puistokokonaisuuksia. Huonoimmassa tapauksessa jäljelle on jäänyt vain uusien liikerakennusten puristama outo asemarakennus, toisarvoiseen käyttöön vajonneena.
Vaikka edellä kuvattu kehitys saattaa hukata monia arvokkaita asemamiljöitä, jää aseman rooli kaupungin rakenteen muokkaajana näkyviin – aineellisena yhdyskuntarakenteena. Se
muistuttaa jokaisen yhdyskunnan historiallisessa menneisyydessä piilevästä
vanhasta risteyspaikasta.
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RESUM
É
STATIONENS
PLATS
Som trafikmedel hade järnvägen en
gång i tiden en ytterst stor betydelse för samhället, och järnvägsstationerna placerades centralt. Städer
med rutmönstrad stadsplan delas
vanligen upp av två korslagda axlar
av parker, där stationen fick sin placering på den ena axeln. I den motsatta ändan kunde hamnen vara belägen. Där axlarna korsade varandra
låg vanligen ett salutorg, där busstationen placerades, ofta också den
centrala taxistationen i staden.
Stationen och bangården drog till
sig en terminal för godstrafiken, men
också byggnader för lagring, partihandel och industri. Därmed blev stationen en port mellan staden där man
bodde och staden där man utförde
sitt arbete.
Stationerna som förr bildade enhetliga och ståtliga byggnadskomplex
har nu blivit en tummelplats för fastighetsförädling. De omges av ny
centrumstruktur, eller de har omvandlats till parker som ger liv åt
stadsstrukturen. I sämsta fall återstår bara ett malplacerat stationshus
kringränt av nya byggnader och använt för sekundära syften.
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S A A P U M I S E E N L I ITTYV ÄT
R I IT IT
Teppo Korhonen
dosentti, Helsingin yliopisto

Saapumisen ja lähtemisen yhteydessä
tervehdys- ja hyvästelymuodot ilmentävät siihen osallistuvien henkilöiden keskinäistä arvonantoa. Ei ole yhdentekevää, kuinka lähestyminen ja loittoneminen suoritetaan, mitä sanallisia ilmauksia tai eleitä käytetään ja kuinka niihin
vastataan.
Perinteisessä käyttäytymisessä on
tervetuliaistoivotuksen esityspaikan
suhteen eriarvoisia tilavyöhykkeitä.
Tulokkaan oli jäätävä ovisuuhun odottamaan kehotusta ”Peremmälle!”. Länsi-Suomessa, Hämeessä ja paikoin Savossakin oli tapana, että talon väki tuli
tervehtimään vierasta ovensuuhun.
Karjalassa kohtaaminen tapahtui keskilattialla tai vieras tuli oma-aloitteisesti
tervehtimään talon väkeä huoneen perälle, mutta istuutui vasta tervehdittyään. Karjalainen oli myös hanakka
menemään – itäeurooppalaiseen tapaan
– ulos odotettuja vieraita vastaan, kun
taas länsisuomalainen odotti sisällä
ehkä muinaispohjoismaisen käyttäytymiskaavan suorana perintönä.
Tervehdykseen ja hyvästelyyn liitty-

vä instrumentaalisuus on usein symbolista, sillä fyysiset vaikutukset ovat varsin pienet. Satunnainen tervehdysele
saattaa kuitenkin olla myös fyysisesti
tärkeä kuten esimerkiksi isännän aukaistessa oven tai veräjän vierailleen.
Mannermaalla mieluinen vieras saatetaan hänen lähtiessään talosta ainakin
kuistin ensimmäiselle portaalle tai kadulle saakka. Missä raja aikanaan meni,
ilmenee eräästä saksalaisesta vuonna
1728 painetusta käytösoppaasta, jossa
painotettiin, että vain itseä arvokkaammat vieraat tuli saattaa ulos, samanarvoisten kohdalla tämä kohteliaisuus oli
valinnainen ja heidät voitiin tyytyä hyvästelemään sisällä.
On tavallista, että kaikki liikekumppanit johdatetaan johtajan toimistoon
tasavertaisesti, kun taas hyvästely –
isännän kirjoituspöydän ääressä, hänen
pyhimpänsä ovella, toimiston aulassa,
hissin ovella, alhaalla rakennuksen ovella ja joskus peräti rautatieasemalla tai
lentokentällä – ilmaisee sen arvonannon määrää, jota isäntä vierastaan kohtaan tuntee.
22
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Kuningas Kustaa V:n ja kuningatar Victorian vierailu Suomessa 1925. Presidentti Lauri Kristian Relander vastaanottaa
vieraansa Helsingin Kauppatorin rannassa. Kuva: Museoviraston kuva-arkisto.
Valtiovieraita kohtaan tunnettua arvonantoa
ilmennetään korostamalla heidän tervehtimistään
äänisignaalein, kuten juhlamarssein, fanfaarein ja
kunnialaukauksin sekä visuaalisin signaalein, kuten
lipuin, punaisin matoin, banderollein jne.

USA:n varapresidentti Lyndon B. Johnsonin vierailu
Suomessa 1963. Kansanjoukko on vastaanottamassa varapresidenttiä Helsinki-Vantaan lentoasemalla,
jonka parakkirakennukset ovat saaneet sittemmin
väistyä uusien rakennusten tieltä. Kuva: Museoviraston kuva-arkisto.
23
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Myös tervehtivien osapuolten välinen askelin mitattava etäisyys ilmentää
toisinaan heidän sosiaalisen suhteensa
etäisyyttä. Länsimaissa tämä ei toimi
järjestelmällisesti, mutta esimerkiksi
kastijärjestelmän omaavissa yhteisöissä
ja eritoten niissä, missä koskettamisen
katsotaan voivan aiheuttaa saastumista,
ruumiillinen suhde – ja samalla myös
tervehtimis- ja hyvästelykäyttäytyminen – on säädelty äärimmäisen tarkasti.
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kulttuureissa tervehdykseksi lähetettävät lahjaesineet kuten vyöt, nauhat,
huivit ja kaulaliinat. Lisäksi käytössä on
ääntä synnyttäviä signaaleja kuten juhlamarssi, fanfaarit ja kunnialaukaukset
sekä visuaalisia signaaleja: vihreät lehvät
tai köynnökset, liput, punainen matto,
tervetuliaiskortit, nimikortit, Tervetuloa!-tekstein varustetut banderollit jne.
Enimmältä osaltaan nämä välineet
ovat yksilön kehon ja ruumiinosien jatkeita. Niiden avulla hän tehostaa huojumistaan ja heilumistaan, piirteidensä
muutosta, nousemistaan seisomaan ja
istuutumistaan. Sosiaalisia tarkoitusperiä palveleva ihmiskehon instrumentaalinen käyttö kaikkine liitännäisineen
korostaa tapaa, jolla tervehdys- ja hyvästelyproseduurit muovataan toimivien sosiaalisten suhteiden aikaansaamisen ja ylläpitämiseksi. Ne auttavat uusia yksilöitä pääsemään keskenään sosiaaliseen kontaktiin ja täyttävät kuilun
tutun henkilön lähtiessä luotamme.
Samalla tapojen pienet erot palvelevat
merkittävien sosiaalisten piirteiden ilmentäjinä.

TUNNETTA MUKAAN

Tervehtimisen odotetaan ilmaisevan
mielihyvää siinä missä hyvästelyn pahoittelua. Ei ole mikään salaisuus, että
usein tunnemme sisimmässämme tilanteen juuri päinvastoin tai sitten tapaamisella ei ole mitään tunneperäistä
merkitystä kummallekaan osapuolelle.
Monet kansanomaiset pilat ammentavat tästä ulkoisen käyttäytymisen ja sisäisen tunteen ristiriidasta, jota ilmennetään railakkaina purkauksina ennen
ja jälkeen kohtaamisen. Joka tapauksessa tervehdys ja hyvästely korostavat sosiaalisen suhteen positiivista ja suopeaa
näkökulmaa.
Kehitys on kulkemassa kohti tervehdysmuotojen köyhtymistä ja yhdenmukaistumista huolimatta siitä, että
mukaan on otettu monenlaista kulttuurin välineistöä kuten pukuartikkeleita:
hattu tai käsineet sekä jalkineet kantapäiden kopautuksessa sekä monissa

KUKA ENSIN

Tervehtimisaloitteen tekee pääsääntöisesti alempiarvoinen. Ainakin jo keskiaikaisesta ritarikulttuurista lähtien mies
on katsottu tällaisessa tilanteessa alempiarvoiseksi, joten hän tekee aloitteen ja
tervehtii naista. Sukupuolen ohella ensin tervehtivän rooli määräytyy iän pe24
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M A IT O L A IT U R I L L A
Jaana Laamanen,
kansatieteilijä, fil.tri
Maitotonkat vietiin ennen aamuisin tiloilta
maantien varteen maitolaiturille, josta ne
kuljetettiin maitoauton kyydissä meijeriin
tyhjennettäväksi. Näillä maitoreissuilla parannettiin maailmaa ja kuultiin uutisia. Hoidettua tulivat niin omat kuin naapureidenkin asiat. Maitokuski oli uskottu mies, koskipa asia maidon vientiä, tavaroiden tuontia, viinakaupassa käyntiä, kyydin saantia,
sydänsurujen purkua tai maitotilin nostoa.
Maitolaituri ei kuitenkaan ollut pelkkä
tonkkakoroke. Se oli ainakin istuin, odotusja treffipaikka, pysäkki, sadesuoja, ilmoitustaulu, tienviitta ja maamerkki. Maitolaitureilla oli varsin monenlaista käyttöä. Jotkut
katetut maitolaiturit saattoivat olla käytössä
ympäri vuorokauden – toimien leikkimökkinä, lemmenpesänä, taukotupana, yömajana jne. Maitolaitureiden suosio perustui
niiden otolliseen sijaintiin ja siihen, että maaseudulla oli tuohon aikaan runsaasti kaiken-

ikäistä väkeä sekä siihen, että muita kokoontumispaikkoja ei juuri ollut.
Maitolaiturilta haettiin juttuseuraa.Toisaalta se oli myös paikka, jonne mentiin,
kun haluttiin olla rauhassa. Maitolaiturilla
seurattiin kylän elämää, keksittiin kujeita
ja kuunneltiin isojen poikien juttuja. Niiden suojassa tutustuttiin moniin paheisiin
ja turhuuksiin, kuten tupakkiin, alkoholiin,
pelikortteihin ja huulipuikkoihin. Maitolaituri on usein ollut myös se paikka, jossa
ne erotiikan ensiaskeleet on otettu.
Maitolaiturit kuuluivat suomalaisen
kyläyhteisön elämänmenoon 1920-luvulta
1970-luvulle. Monimuotoinen maitolaiturikulttuuri koki varsinaisen kultakautensa
kuitenkin vasta maatalouden nousukautena, 1950–1960-luvuilla. Paria vuosikymmentä myöhemmin se tallaantui teknologisen kehityksen jalkoihin, kun siirryttiin
maidon imu- ja säiliökeruuseen. Maitolaiturit jäivät tarpeettomiksi.
Ne menettivät myös tärkeän merkityksensä sosiaalisen
kanssakäymisen näyttämönä.

Maitolaiturilla oleskelua Mikkelin maalaiskunnassa 1970–1980-lukujen vaihteessa. Kuva: Timo Parkkinen.
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rusteella: nuorempi tervehtii ensin.
Toisaalta mannermaalla on esiintynyt myös tapaa, jossa ylempiarvoinen
tervehtii ensin. Tämä selittyy sillä, että
ylempiarvoisen tietoisuuteen ei sopinut
tuppautua, vaan hän ilmaisi tervehdyksellään sulkevansa suosioonsa itseään
alempiarvoisia suomalla heille huomionsa. Tervehtimisellä oli näet alkujaan myös merkitys ’puhutella, kääntyä
jonkun puoleen’. Siihen saattoi antaa
luvan tai tehdä aloitteen vain ylempiarvoinen. Kyseessä oli siis hyväntahdon
ele, joka tässä muodossa palautuu feodaaliseen yhteiskuntaan.
Ensin tervehtivän vaihtuminen arvokkaammasta vähäpätöisempään liittyy modernien valtiollisten rakenteiden
syntymiseen. Ylemmän ja alemman
kohtaaminen muuttui asiakeskeiseksi.
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itämainen tapa, joka omaksuttiin antiikin aikana läntiseen maailmaan. Se siirtyi myös ritarikulttuuriin kypärän riisumisena lääninherran edessä. Hatun
noston juontumista ”kypäräkulttuurista” onkin ollut helppo perustella muun
muassa sillä, että naisten ei tarvitse tervehtiessään riisua päähinettään, koska
heillä ei ole ollut aikanaan kypärääkään!
Hatun päässä pitäminen tervehtiessä
tulkittiin pitkään loukkaukseksi, vähätteleväksi mielenilmaukseksi tai osoitukseksi moukkamaisuudesta.
Lierihatun käytön väheneminen
ensimmäisen maailmasodan jälkeisenä
aikana on vaikuttanut siihen, että mahdottomaksi käynyt hatunnostoele on
korvautunut yhä enemmän suullisilla
tervehdyksillä. Erään selityksen mukaan hatunnoston vaatimaton jälkeläinen on myös käden vienti ohimolle. Se
tuli tervehdyksenä käyttöön Ruotsin
sotilaspiireissä jo 1700-luvun lopulla.

SANOISTA ELEISIIN

Mitä suurempi kunnioituksen määrä
tervehdittävää kohtaan oli, sitä vähemmässä määrin alempiarvoinen uskalsi
korkeampaansa puhutella. Monitasoisesti kerrostuneissa yhteisöissä, kuten
hoveissa ja armeijassa, se johti yhä suurempaan epäsuoran tien käyttöön, suullisen tervehtimisen osalta usein sen välttämiseen ja korvaamiseen pelkällä eleellä eli länsimaisen kulttuurin piirissä
pään paljastamisella ja katseen suuntaamisella kohti tervehdittävää.
Päähineen riisuminen eli pään paljastaminen tervehdittäessä on ikivanha

VILKUTUS

Heti kun toisensa tunnistavat henkilöt
saavat katseyhteyden, he osoittavat sen
yleensä jollakin etäismerkillä, tavallisimmin vilkutuksella eli huiskuttamalla oikeaa kättään. Vilkutusta voidaan
tehostaa käyttämällä lisänä kättä pidempää tai etäämmälle näkyvää attribuuttia, naiset esimerkiksi nenäliinaa ja
miehet hattuaan.
Fyysistä vilkutusta vastaa liputus,
joka voi olla salossa liehuva Suomen lip26
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pu, isännänviiri tai vaikkapa yrityksen
logolla varustettu lippu.
Kädenhuiskutusta saattaa seurata
lähestymisvaihe, joka vaihtelee pelkästä kättelystä täyssyleilyyn. Kättely
omaksuttiin Kreikasta Rooman valtakuntaan, jossa siitä tuli ennen muuta
luotettavuuden ja uskollisuuden symboliele. Kättely on ystävyyden, toveruuden ja sopimuksen – rauhan, avioliiton
tai kaupan – vahvistusele.
Ainakin Uudenmaan ruotsinkielisten keskuudessa oli vielä 1800-lvun lopulla tapana tarjota sisään tullessa ja
pois lähtiessä kättä kaikille palvelijoita
ja pikkulapsia myöten. Sen sijaan ainakin eteläkarjalaiset pitivät kättelyä herraskaisena ja muodollisena.
On huomattava, että tervehtiminen
voidaan suorittaa toimivista henkilöistä riippuen useammalla vaihtoehtoisella
tavalla: pikkulasta suudellaan otsalle,
alempisäätyistä mutta itseä vanhempaa
vaimoihmistä kätellään ja hänen miehelleen nyökäytetään hyvästiksi päätä.
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oon äärimmäisiä syrjäseutuja kuten esimerkiksi Lappia, jossa niiaus oli sukupuolesta riippumaton yleinen käytäntö
1800-luvun lopulle asti. Sittemmin niiaamisesta tuli – hoviniiausta lukuun
ottamatta – naimattomien naisten ja
lopulta nuorten tyttöjen tervehdysele.
Kumarrus eli kehon tai pään, tai
niiden molempien, taivuttaminen tervehdykseksi ja kunnioituksen osoitukseksi on länsimaissa keskiaikaista perua,
aiemman maahan heittäytymisen korvike. Koko ylävartalon taivuttaminen
alkoi korvautua 1800-luvulla pelkällä
pään kumarruksella. Ele oli demokratian airut, sillä se oli samanlainen sekä
alimmilla että ylimmillä yhteiskuntaluokilla. Pään lyhyt taivutus, lähinnä
nyökkäys, on nykyään yleisin tervehdys
ja hyvästely, ja sitä käytetään sekä käsikontaktin kanssa että ilman.
KOSKETTELU

Yleisimmät kosketuksen sisältävät tervehdys- ja hyvästelymuodot julkisesta
yksityisempään mentäessä ovat: 1. käsi
käteen, 2. suu poskea vasten, 3. halaus
ja 4. suu suuta vasten sekä halaus. Koskettelu on voimakkaasti kulttuurisidonnaista: erään tutkimuksen mukaan kahvilassa istuva pariskunta kosketteli toisiaan tunnin mittaisen jakson aikana
Puerto Ricossa Väli-Amerikassa 180
kertaa ja Pariisissakin kymmenen kertaa, mutta Lontoossa ei kertaakaan.
Hyvin yleisen ja eri puolilla maail-

NIIAUKSESTA KUMARRUKSEEN

Niiauksen tunnusmerkki on polvien
taivuttaminen ja kehon alentaminen
ikään kuin puolittaiseksi polvistumiseksi. Niiaus on kumartamisen laji, joka
yleistyi länsimaisena kunnianosoituksena 1500-luvulla sekä naisten että miesten keskuudessa. Sittemmin 1700-luvulla se jäin naisten tervehdys-, hyvästely- ja kiitoseleeksi ellei oteta huomi27
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maa käytännössä olevan tavan mukaan
vanhemmat suutelevat lapsia otsalle tervehdykseksi ja hyvästelyksi. Se on ollut
aikuisten parissa kunnioituksen ele.
Aikuisten piirissä tuttavallinen suudelma on tervehdys poski poskea vasten. Siitä ei saa jäädä vastapuolelle merkiksi meikkiä eikä kuulua moiskahdusta. Se voidaan antaa joko toiselle tai
molemmille poskille. Miesten välisiä
poski- ja huulisuudelmia on pidetty
ranskalais-venäläisenä tapana. Tervehdykseksi ja hyvästelyksi annettu poskisuudelma on tätä nykyä muodissa kaikkialla Euroopassa. Meillä tavan uutuutta osoittaa suudelmien määrästä vallitseva epätietoisuus. Katolisten keskuudessa on suosittu poskia vaihtaen ”pyhää kolminaisuutta”, kun taas protestantit ovat tyytyneet yhteen suudelmaan.
Käsisuudelma eroaa esimerkiksi
kättelystä siinä, että suutelija asettaa itsensä alempaan asemaan suudeltavaan
nähden. Vanhimmat käsisuudelmat olivat alamaisten hallitsijalle tai korkeille
kirkonmiehille antamia kunnioituksen,
armon ja suojeluksen anomisen yhdistelmiä, jotka kohdennettiin suudeltavan sormukseen, hänen valtansa symboliin.
Eurooppalaiseen hovietikettiin käsisuudelma omaksuttiin Espanjassa
uuden ajan alussa maurilaisesta kulttuurista. Sitä nimitettiinkin pitkään
”espanjalaisittain suutelemiseksi”. Nimenomaan miesten naisille suomana
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tervehdys- ja hyvästelyeleenä kädelle
suutelu tuli muotiin barokkikaudella,
jolloin ylhäinen nuoriso opetteli sitä
tanssitunneilla.
Tapa halata tervehtiessä on omaksuttu meillekin television ja kansainvälisten kontaktien myötä. Leikkiin ovat
ryhtyneet sukulaisten ja ystävien ohella ajoittain myös voittoa juhlivat urheilijat.
Suulle suuteleminen on länsimaissa hyväksyttävä tervehtimismuoto tiettyjen henkilökategorioitten välillä,
mutta jos normeista poiketaan, on vaarana, että eleelle annetaan tahallinen tai
väärin tulkittu piiloeroottinen merkitys.
Mitä suurempi tervehdyksellä osoitettu läheisyys ja tasa-arvoisuus ovat, sitä
tiukemmin ympäristökin pitää kiinni
siitä, että tervehdyksen muoto noudattaa kulloistakin arvoasteikkoa.
Tervehdyssyleily antaa väkevimmän
tyydytyksen osanottajille ja todellisen
näytön yleisölle eli läsnäolijoille tervehtivien välisestä ystävyydestä ja mieltymyksestä.
Erasmus Rotterdamilainen kirjoitti Englannista ystävälleen Alankomaihin vuonna 1499 seuraavasti:
“Täällä on vallalla tapa, jota ei voi
kyllin ylistää. Minne tahansa menetkin,
sinut otetaan vastaan suudelmin. Ja kun
olet lähdössä, sinut hyvästellään suudelmin. Jos palaat takaisin, sinun tervehdykseesi vastataan jälleen. Kun suoritetaan
visiitti, ensimmäinen näytös vieraanvaraisuudesta on suudelma, ja kun vieraat
28
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lähtevät, sama esitys toistuu; missä tahansa kohdataankin, siellä esiintyy runsaasti suutelemista; itse asiassa minne menetkin, et voi niitä välttää. Oi Faustus Andrelinus, jos olisit kerrankin maistanut
noiden suudelmien makeutta ja sulotuoksua, toivoisit todella olevasi matkustavainen, ei vain kymmenen vuotta kuten Solon, vaan koko elämäsi Englannissa.”
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RESUM
É
RITER VID
AVSKED OCH
ANKOMST
Formerna för välkomnande och avsked vid ankomst och uppbrott speglar den ömsesidiga aktning som råder
mellan dem som deltar i ceremonierna. Ett avsked uttrycker den grad av
aktning värden hyser för sin gäst – vid
värdens skrivbord, vid dörren till hans
allra heligaste, i hallen till hans kontor,
vid hissdörren, nere vid ytterdörren,
ibland rentav på järnvägsstationen eller
flygfältet.
Välkomnande förväntas uttrycka
glädje, avsked uttrycka ledsnad. Kulturelement av mångahanda slag, inte
minst klädseln, är en del av riterna.
Ljudsignaler av olika slag förekommer,
såsom festmarscher, fanfarer och saluter, och visuella signaler, såsom gröna lövruskor eller girlander, flaggor,
röda mattan, välkomstkort, namnkort,
banderoller med texten Välkommen
osv.
Så fort personer som känner igen
varandra får ögonkontakt med varandra, visar de detta genom att ge något
tecken på avstånd, vanligen genom att
vinka eller vifta med högra handen.
Vinkandet med handen har en motsvarighet i flaggning: Finlands flagga vajande på stång, en husbondevimpel
eller varför inte en flagga försedd med
firmamärke.

Kirjallisuutta:
Korhonen, Teppo. Tervehdys ja hyvästely. Suomen Antropologinen Seura, Helsinki
1996.
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Minna Santakari
elokuvalavastaja, tait.maist.

Monenlaiset fiktioelokuvat saavat uskottavuutta tunnistettavilla tosielämän
miljöillään. Keksitty kertomus, käsikirjoittajan mielikuvituksen tuote, voi sitoutua elokuvan ohjaajan, lavastajan ja
kuvaajan työllä oikeaan, aitoon paikkaan. Todellinen, monille omasta arjesta tuttu miljöö saa kenties katsojankin
eläytymään voimakkaammin elokuvan
maailmaan.
Muutamissa kuvissa välähtävän
vilkkaan rautatieaseman todellisuuden
tukea tarinalle on etsitty silloinkin, kun
elokuvan tapahtumat on muuten sijoitettu studioon rakennettuihin lavasteisiin. Roland af Hällströmin vuonna
1947 ohjaama elokuva Pikajuna pohjoiseen alkaa päähenkilöiden noustessa junaan Helsingin rautatieaseman laiturilta, mutta koko muu junassa tapahtuva
elokuva on kuvattu silloisella FennoFilmin studiolla Helsingissä, pienoismallien avulla toteutettua, dramaattista junaonnettomuutta myöten.
Helsinki tunnistettavine maamerkkeineen on aina ollut voimakkaasti esillä kotimaisissa elokuvissa. Pääkaupunki ja sen elämän ilmiöt ovat toimineet

elokuvien tarinoiden innoittajina, ja
elokuvien tekeminen ja tuotantokin
ovat keskittyneet Helsinkiin. Monissa
kotimaisen elokuvan kultakauden,
1930–1950-lukujen, elokuvissa kaupungin keskeiset rakennukset esiintyvät
omissa tutuissa hahmoissaan.
Viimeisenä rauhan kesänä 1939
kuvattu Yrjö Nortan elokuva SF-paraati
suorastaan ylpeilee nuoren tasavallan
pääkaupungin upeilla monumenteilla:
Eduskuntatalolla, rautatieasemalla ja
Olympiastadionilla. Aurinkoinen musiikki-ilottelu tehtiinkin osaltaan juhlistamaan vuodeksi 1940 suunniteltuja
Helsingin kesäolympialaisia.
J.S. Sirénin suunnittelema Eduskuntatalo vuodelta 1931 ja Yrjö Lindegrenin ja Toivo Jäntin Olympiastadion
vuodelta 1938 olivat suhteellisen tuoreita lisiä pääkaupungin rakennuskantaan. Arkkitehti Eliel Saarisen suunnittelema Helsingin rautatieasema oli sen
sijaan vihitty käyttöönsä jo parikymmentä vuotta aikaisemmin, vuonna
1919. Pääkaupungin ytimeen valmistunut rakennus sai heti valmistuttuaan
osakseen laajaa kansainvälistä huomio30
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Tauno Palon esittämä Tohtori Aitamaa varjostaa Helena-vaimoaan ja tämän salaperäistä rakastajaa Helsingin Eteläsataman Olympiapaviljongin sisääntulokatoksen alla elokuvassa Tulipunainen kyyhkynen. Matti Kassilan elokuva on
vuodelta 1961. Kuva: Suomen elokuva-arkisto.

ta.

minkin kymmenissä kotimaisissa elokuvissa. Yhteistä näille keskenään hyvin
erilaisille elokuville on se, että rautatieasema esiintyy niissä omana itsenään:
sen ulkoasua ei ole muokattu elokuvien tarpeisiin, kuten kuvauspaikoille
usein tehdään. Asemarakennusta ei varmaankaan useimmiten ole valittu kuvauspaikaksi mielenkiintoisen arkkitehtuurinsa takia, vaan tunnistettavuutensa ja ilmiselvän käyttötarkoituksensa
takia.
Helsingin rautatieasema on voimakas, useimmille suomalaisille varsin tut-

Jo varhaisessa kotimaisessa elokuvatuotannossa asemarakennuksella oli
näkyvä rooli. Kesällä 1920 vastavalmistuneella asemalla kuvattiin Teuvo Puron mykkäelokuvaa Se parhaiten nauraa
joka viimeksi nauraa. Asemalaiturien ja
-hallien vilske taltioitui myös elokuvaan
Laveata tietä, jota tähditti myöhemmin
Teuvo Tuliona tunnetuksi tullut Teodor
Tugain. Valentin Vaalan elokuva on
vuodelta 1931.
Helsingin rautatieaseman rakennus
ja asemalaiturit vilahtavat myöhem31
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tu symbolirakennus, jonka tarkoitusta
ei tarvitse selittää. Se on pääkaupungin
liikenteen ehdoton keskus. Vielä enemmän se oli sitä niinä menneinä vuosikymmeninä, jolloin yksityisautoilu oli
huomattavasti nykyistä vähäisempää,
linja-autovuorot harvalukuisemmat ja
lentomatkailu vain harvojen etuoikeus.
Asemarakennuksen näyttävästä tornista tuli tärkeä symboli, helsinkiläisten
maamerkki ja ajannäyttäjä. Tornikellon
hahmo nähdään pahvista toteutettuna
versiona Matti Kassilan vuonna 1951
valmistuneessa elokuvassa Radio tekee
murron. Tornikellon vääjäämätön ajankulku kertoo myös treffikumppaniaan
turhaan odottavan Esa Niemelän esittämän Jussin tunnelmista asema-aukiolla elokuvassa Täältä tullaan elämä!.
Tapio Suomisen elokuva on vuodelta
1980.
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mäksi kirjoittama tarina poikkeaa monista muista siinä, että Huldan Helsinkiin tulo osoittautuu menestystarinaksi: nuori maalaistyttö on innokas opiskelija ja kohoaa vuosien myötä sisäköstä
kansanedustajaksi.
“Ai Mattiako etsitte? Mutta eihän
Matti kateissa ole. Helsingissä se on,
sinnehän niitten kaikkien täytyy nykyaikana tupata...” Edvin Laineen vuonna 1947 valmistuneen elokuvan PikkuMatti maailmalla Helsinki on varsin
erilainen paikka kuin Juurakon Huldan
mahdollisuuksien ja valoisan tulevaisuuden kaupunki. Viinan kiroista valistavassa, yhteistyössä Alkon kanssa tuotetussa, elokuvassa pääkaupunkia kutsutaan leikkisästi, mutta vankan asenteellisesti “turmion Baabeliksi”.
Veli-Matti Kaitalan esittämä Mattipoika lähtee elokuvassa maalta etsimään
kaupungin houkutuksiin kadonnutta,
alkoholiongelmaista äitiään, jota esittää
Ansa Ikonen. Saavuttuaan junalla Helsinkiin Matti yrittää päästä mukaan
kaupungin vilinään, mutta vilkkaan
Kaivokadun ylitys osoittautuu maalaispojalle ylivoimaiseksi. Niin hän jää
apeana maleksimaan rautatieasemalle.
Rakennuksen jylhät puitteet vetävät
kaupunkiin tottumattoman pojan hiljaiseksi. Vasta aseman järjestystä valvovan poliisimiehen tyly ulosheitto iltahämärissä pakottaa pojan uskaltautumaan
hiljentyneeseen kaupunkiin. Elokuva
päättyy lopulta onnellisesti alkoholistiparantolassa toipuneen äidin ja pojan

MAALTA KAUPUNKIIN

Valentin Vaalan elokuva Juurakon Hulda vuodelta 1937 alkaa kohtauksella,
joka tulee vielä 1930-luvun jälkeenkin
usein toistumaan kotimaisissa elokuvissa: Irma Seikkulan esittämän nuoren
Huldan on lähdettävä maalta kaupunkiin työn ja paremman toimeentulon
hakuun. Hulda lähtee vaatimattomine
matkatavaroineen höyryjunalla “Sääksmäen” asemalta kohti pääkaupunkia.
Kohtaus on kuvattu Tuusulan Nuppulinnan rautatiepysäkillä.
Hella Wuolijoen alun perin näytel32
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paluuseen maalle.
Maaseudun ja kaupunkilaisen elämänmuodon vastakkainasettelu kuuluu
oleellisesti suomalaisen elokuvan historiaan. Helsingin rautatieasema on saanut usein näytellä näiden ensimmäisten
törmäysten näyttämöä. Jo asemarakennuksen suuri koko ja tuntemattomien
asemalla kiiruhtavien ihmisten määrä
voi saada tulokkaan pään pyörälle: “En
mie arvant, että tämä Helsinki on näin
iso kylä!” sanoo Kivennavalta pääkaupunkiin matkannut Toppo Elonperän
esittämä maalaisisäntä Toppo Tattikin
jo aiemmin mainitussa elokuvassa SFparaati.
Sodanjälkeinen Helsinki oli koko
maan muuttoliikkeen keskus. Neuvostoliitolle siirtyneiltä alueilta pääkau-
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punkiin muutti 30 000 uutta asukasta,
joista lähes 10 000 oli viipurilaisia. Lieneekö monenkin Helsingin rautatieasemalle saapuneen viipurilaisen mieleen
häivähtänyt kuva taakse jääneen kotikaupungin tutusta asemarakennuksesta? Muistuttihan Viipurin vuosina
1909–1913 rakennettu ja jatkosodan
pommituksissa tuhoutunut asema huomattavasti samoihin aikoihin rakennettua Helsingin rautatieasemaa.
VIRKAVALTA JA
SUURET TUNTEET

Poliisin valvonta on aina kuulunut suurimmille rautatieasemille – samoin
päihtyneiden kansalaisten ja kodittomien kulkureiden läsnäolo. Rautatie-

Ystävät ja virkavalta ovat Länsisatamassa vastassa kotiin palaavaa Zombieta, jota Silu Seppälä esittää Mika Kaurismäen
elokuvassa Zombie ja kummitusjuna. Kuva: Malla Hukkanen, Suomen elokuva-arkisto.
33
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asema on luonteeltaan kauttakulkupaikka, jossa vallitsee monensuuntaisen
liikkeen näennäinen kaaos. Suurin osa
ihmisistä kulkee kuitenkin päämääräänsä johdonmukaisesti ennalta rakennettujen reittien mukaan. Asemalaiturit ja hallit sisääntuloineen muodostavat liikkeen struktuurin. Asemarakennus on varsinainen päämäärä vain niille, jotka haluavat hetkeksi sulautua ihmisjoukkoon ja niille, joilla ei ole paikkaa, mihin mennä.
Åke Lindmanin elokuva Jengi vuodelta 1963 kuvasi maalta muuttavien
kunnollisten nuorten ajautumista kaupungin ikävien ilmiöiden vaikutuspiiriin. Elokuvan alkukuvissa Tarja Nurmen esittämä nuori Eeva saapuu dieselveturin vetämällä junalla suoraan pääkaupungin ytimeen, asemalaiturin hämärtyvään syysiltaan. Aseman tornin
kellotaulut hohtavat himmeätä valoaan
ja asemahallin mainokset ja kioskimyymälät kertovat houkuttelevasti kaupungin monista mahdollisuuksista.
Rautatientorin kulmalla toiveikas
Eeva pysähtyy ihailemaan elokuvamainoksia, joissa ajan elokuvatähti Brigitte Bardot hehkuu lumoaan. Kaupunki
näyttäytyy paikkana, jossa nuori ihminen voisi hyvinkin viihtyä. Eeva joutuu
kuitenkin pian törmäämään kaupungin
epämiellyttävimpiin puoliin. Öisessä
Kallion kaupunginosassa Pengerkadun
graniittiportailla lippalakkipäinen ryöstäjä vie Eevan vähäiset rahat. Onneton
nuori nainen joutuu heti ryöstön jäl-
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keen vielä väkivallalla uhkailevan nuorisojoukon ahdistelemaksi.
Järkyttynyt, koditon Eeva pakenee
yön kauhuja ainoaan mahdolliseen
paikkaan: rautatieaseman odotushalliin, harvalukuisten laitapuolen kulkijoiden seuraan. Asemahallin ankea tyhjyys ja ei-toivottu seura vain syventävät
Eevan ahdinkoa. Elokuvan alun valoa
hehkuva, elämää ja liikettä pursuava
asemarakennuskin on muuttunut lohduttomaksi paikaksi, joka ei tarjoa suojaa. Eevan öinen vaellus jatkuu putkaan, aseman poliisien ja irtolaisuussyytteen saattelemana. Lopulta nuoren
naisen odysseia pääkaupungissa päättyy
paluuseen maalle – lapsi käsivarsilla.
Aseman vilinässä koetaan suuria
tunteita. Eron haikeus ja jälleennäkemisen riemu koetaan samalla asemalaiturilla, vierekkäin tuntemattomien kanssa, päivittäin lukemattomina variaatioina. Lapsiperheen matka mummolaan
tai arkinen työmatkakin voivat muuttua sattumanvaraisen kohtaamisen
kautta elämän suureksi draamaksi. Risto Jarvan elokuvassa Työmiehen päiväkirja, vuodelta 1967, Paul Osipowin
näyttelemä nuori hitsari ja tuore aviomies Juhani tapaa Helsingin rautatieasemalla yllättäen Lauran (Titta Karakorpi), jonka kanssa hänellä on ollut
lyhyt, petollinen suhde: “Miten hän
saattaisi selittää raskaana olevalle vaimolleen suhteensa Lauraan, mikä oli
ollut pelkkä onnettomuus?” Ohikiitävä
hetki asemalla voi suistaa arkipäiväiset
34
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ajatukset raiteiltaan.
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kaupungin halki päätyy asemahallin
eteläisen pääsisäänkäynnin yleisöpuhelinrivistön luo. Viesti omasta syyttömyydestä tyttöystävälle pitää ehtiä välittää, ennen kuin “jeparit nappaavat”.
Aseman valppaat poliisivoimat
ovatkin jo tietoisia etsintäkuulutuksesta, ja Villen puhelu päättyy virkavallan
kovakouraiseen väliintuloon. Suuret
tunteet ja adrenaliini virtaavat, kun syytön mies yrittää riuhtoa itseään irti poliisimiesten rajusta otteesta. Kuvausajankohdan, kevään 1962, helsinkiläisten katumuoti ja rautatieaseman lipunmyyntihallin tuolloinen ilme taltioituivat elokuvaan, sillä aseman hyörinää ei
keskeytetty kuvausten ajaksi. Asemalla
sattumalta kuvaushetkellä liikkuneet
kaupunkilaiset esiintyivät tietämättään
klassikoksi muodostuneessa elokuvassa.
Ville Salmisen elokuva Lentävä kalakukko vuodelta 1953 perustui Reino
Helismaan käsikirjoitukseen. Tapahtumat alkavat “VR-etsivätoimistosta”, jossa suunnitellaan rikollisliigan vangitsemista. Vihje kertoo rikollisten olevan
lähdössä Lentävän kalakukon, Kuopion
pikajunan, kyytiin. Kouvolan ja Mikkelin puurakenteisilla rautatieasemilla
käydään pikaisesti, illan jo pimennyttyä
ja rikosjuonen tiivistyttyä yhä sekavammaksi. Aamukirkkaalla Kuopion lumisella rautatieasemalla paikallisen poliisin mustamaija onkin jo vastaanottamassa konnia asemalaiturin modernin
lippakatosrakennelman tuntumassa.
Junan saapuessa Mikkelin asemalle

RIKOKSIA JA PAKOYRITYKSIÄ

Matti Kassilan elokuva Radio tekee
murron vuodelta 1951 perustuu Usko
Santavuoren radioreportaasiaiheeseen.
Tässä vauhdikkaassa kaupunkilaisessa
mustassa komediassa rikollisia ajetaan
takaa Helsingin rautatieasemalla ja sen
talvisella ratapihalla. Matkatavarasäilöt
saivat toimia tarinassa varastettujen arvotaulujen piilotuspaikkana.
Elokuvan kuvaaja Osmo Harkimo
vastasi asematilan ekspressiivisestä, voimakkaiden varjojen ja valöörikontrastien kuvailmaisusta. Film noirin perinteitä noudattava valaisu korostaa tilan
arvoituksellisuutta ja uhkaavuutta: pimeän nurkan takana voi piillä ikäviä
yllätyksiä. Arkinen miljöö voi näin
muuttua pelkän valon – ja pimeyden –
avulla elokuvan fiktion todellisuudeksi. Laudoitettu ovi ankeassa matkatavarahallissa ja likaisilla pressuilla peitetyt
kuormat kertovat vielä lähes dokumentaarisesti sodan jälkeisen ajan ankeista
tunnelmista.
Matti Kassila palasi Helsingin rautatieasemalle vuonna 1962 valmistuneessa elokuvassaan Tähdet kertovat,
komisario Palmu!. Elokuva on kolmas
maineikkaasta Mika Waltarin teksteihin perustuvasta elokuvasarjasta. Poliisi epäilee komeaa Esko Salmisen esittämää nuorukaista, “nahtakki” Ville Valkosta, murhasta. Villen vauhdikas pako
35
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valppaan katsojan huomio kiinnittyy
koristeellisiin puisiin kioskirakennuksiin aseman eteläpuolella. Tämäkin
viihteellinen fiktioelokuva kertoo – tahattomasti – kadonneesta rakennuskulttuurista. Arkkitehti Bruno Granholmin suunnittelema Mikkelin asemarakennus vuodelta 1888, vuosina 1902
ja 1925 tehtyine laajennuksineen, on
säilynyt, mutta asemanseudun vanhat
kioskit on purettu. Kouvolan vanha
puinen asema purettiin ja korvattiin
uudella vuonna 1960. Kuopion Jarl
Ungernin suunnittelema, vuonna 1932
valmistunut, funktionalistinen asemarakennus laiturikatoksineen on edelleen
alkuperäisessä käytössä.

PA I KAT
JA

SATA M I S SA

lipun ostoon Risto Jarvan vuonna 1977
valmistuneessa elokuvassa Jäniksen vuosi. Antti Litjan näyttelemä mainostoimittaja Vatanen viettää hetken aseman
itäisen päädyn ravintolassa ennen Rovaniemen junan lähtöä: “Otetaas sitten
– vapaudelle!” sanoo Vatanen pelastamalleen, pöydällä pärekorissa istuvalle
jänikselle. Ravintolan toisen kerroksen
ikkunoista avautuu esteetön näkymä
alas kioskihalliin. Elokuvassa rautatieasema on portti takaisin maalaisidylliin
ja elämäntapaan, jossa ihminen ja luonto ovat sopusoinnussa.
Ihmisen ja luonnon - tai luontokappaleen - suhteeseen paneutuu myös
Arto Paasilinnan alkuperäisaiheesta toteutettu elokuva Natalia. Matti Kassilan vuonna 1979 valmistunut elokuva
kertoo Lapissa Neuvostoliiton puolelta
Suomeen eksyneen lehmän kotiinpalautuksen monipolviset vaiheet. Kommelluksia ja ystävällismielistä neuvostonaljailua sisältävä Lapin miesten lehmänsaatomatka käynnistyy Rovaniemen rautatieasemalta. Ja mikäpä kulkuneuvo sopisi matkailuun lehmän seurassa paremmin kuin juna?
Erikoisen saattueen reitti kulkee
Oulun ratapihan kautta Kempeleen ja

PORTTI ELÄMÄNMUUTOKSEEN

Kyllästyminen pääkaupungin hektiseen
elämänrytmiin ja sisällyksettömään
työssä raatamiseen konkretisoituu juna-

Helsingin Katajanokan sataman komea nosturirivistö
taltioitui elokuvassa Täällä alkaa seikkailu Matti Oraviston
esittämän päähenkilön synkeiden ihmissuhdepohdintojen
taustalle. Jörn Donnerin elokuva on vuodelta 1965. Sataman nostokurjet purettiin 1980-luvun kuluessa. Kuva:
Suomen elokuva-arkisto.
36
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Limingan rautatieasemille. Ruukissa
pysähdytään Tuomiojan asemalla, ja
seuraavina ovat vuorossa Seinäjoen,
Haapamäen ja Kouvolan asemat. Natalia-lehmä luovutetaan vihdoin ystäväkansalle Lappeenrannan Vainikkalan
asemalla. Asemanseutujen 1970-luvun
lopun miljööt taltioituivat elokuvaan
sellaisinaan.
Haapamäen rautatieaseman ympäristöt ovat vuonna 1924 syntyneen ohjaaja Matti Kassilan lapsuudenmiljöötä. Veturimestari-isän perhe sai nauttia
Haapamäen vilkkaan risteysaseman
kukoistuskaudesta 1930-luvulla. Valtion rautateiden oman arkkitehdin Bruno Granholmin suunnitteleman Haapamäen koristeellisen rautatieaseman
rakennustyöt aloitettiin vuonna 1895.
Natalia-elokuvassakin näkyvän kookkaan asemarakennuksen ja vanhojen
veturitallien tienoilla kuvattiin vielä
kesällä 1993 Kassilan rikoselokuvaa
Kaikki pelissä.
Joensuun ja Nurmeksen välisellä
rataosuudella sijaitseva Vuonislahden
rautatieasema Lieksassa esiintyy Veikko
Huovisen romaaniin perustuvassa
Markku Pölösen elokuvassa Koirankynnen leikkaaja vuodelta 2004. Elokuvan
päähenkilön, Peter Franzénin esittämän
Mertsi Vepsäläisen talvinen työnhakumatka alkaa höyryjunan kyydissä. Kuvauksia varten Vuonislahden aseman
entiset odotustilat saatettiin elokuvan
tapahtuma-ajan, talven 1947–1948,
asuun. Vuonislahden asemarakennuk-
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sen on suunnitellut arkkitehti Thure
Hellström jugendin ja kotoisen kansallisromantiikan kukoistusaikaan vuonna
1907.
PÄIVÄN JA YÖN SATAMAT

Katajanokan valinta Helsingin uuden
suursataman sijoituspaikaksi 1800-luvun lopulla tarkoitti satamatoiminnan
ja arkisen teollisuusalueen tuomista
suoraan kaupungin historialliseen ytimeen. 1950- ja 1960-luvut olivat Katajanokan sataman kukoistuskautta.
Nostokurkien jylhä rivistö ja sataman
laaja teollisuusalue olivat vuosikymmenien ajan keskeinen osa Katajanokan
ilmettä, joka taltioitui myös fiktioelokuviin. Ammattitaidoton työntekijä
saattoi löytää satamasta työtä, vaikka
vain päiväksi. Työpäivän päätteeksi
palkka maksettiin suoraan käteen, eikä
velvoitteita jatkosta ollut puolin eikä
toisin. Koulutusta ei vaadittu, mutta
työetujakaan ei tarjottu.
Matti Kassilan vuonna 1950 valmistunut elokuva Professori Masa kertoo työlainsäädännöstä Helsingin yliopistossa luennoivasta professorista
(Tauno Palo), joka joutuu sattuman
oikusta varsin kauas kateederiltaan –
työolojensa ja palkkojensa puolesta taistelevien satamatyöläisten äänitorveksi.
Elokuvassa nähtävät välähdykset satamasta kuvattiin Katajanokalla. Suurin
osa satamassa tapahtuvista kohtauksista, keskustelut ja lakkokokoukset, ku37
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vattiin Suomen Filmiteollisuuden Liisankadun studioille rakennetuissa lavasteissa.
Jörn Donnerin vuonna 1965 valmistuneen monikielisen elokuvan Täällä alkaa seikkailu – Här börjar äventyret – Harriet Anderssonin esittämä naispäähenkilö, ruotsalainen muotisuunnittelija Anne, on moderni levoton
maailmankansalainen. Hän ajattelee
kärsimättömästi heti Helsinkiin lentokoneella saavuttuaan: “Mikä järjetön
idea tulla Helsinkiin, tähän vieraaseen
kaupunkiin, näiden sulkeutuneiden
kasvojen pariin!”
Pierre Balmainin suunnittelemissa
asuissa liikkuvan Annen syy tulla provinsiaaliseen Helsinkiin on Matti Oraviston näyttelemä arkkitehti Toivo Pajunen, jonka kanssa hänellä on ollut
lyhyt romanssi keväisessä Berliinissä.
Kumpikaan ei ole yksinäiseen elämäänsä tyytyväinen, mutta yhdessäolokaan
ei välttämättä tuo onnea: “Olen väsynyt
sinuun ja tähän pikkukaupunkiin.
Matkustan huomenna Tukholmaan.”
Eteläsataman Olympiapaviljongin
edessä Toivo ylipuhuu Annen jäämään,
ainakin hetkeksi.
Aarne Hytösen ja Risto-Veikko
Luukkosen suunnittelema Olympiapaviljonki otettiin käyttöön kesällä 1952.
Paviljonki oli suunniteltu moderniksi ja
edustavaksi maihintulopaikaksi kesäkisojen kansainvälisille vieraille. Sen rakenteet ja materiaalit edustivat ajan viimeisintä tekniikkaa.
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Rakennuksen kaartuvan sisääntulokatoksen lennokas muoto taltioitui
myös Matti Kassilan elokuvaan Tulipunainen kyyhkynen vuodelta 1961. Tauno Palon esittämä tohtori Aitamaa varjostaa elokuvassa Gunvor Sandkvistin
näyttelemää vaimoaan ja tämän rakastajaa, Helsingin ja Tukholman väliä liikennöivän Wellamo-laivan perämiestä
läpi Helsingin keskustan. Elokuva palaa eteläsatamaan rajuissa loppujaksoissaan. Perämiestä näyttelee Matti Oravisto.
KAURISMÄEN SATAMAT

Aki Kaurismäen elokuvat kuvaavat
usein ihmisiä yhteiskunnan laidalla,
kaukana vallan ytimestä. Lähdön teema
ja satamiin tai ratapihoille sijoitetut
kohtaukset toistuvat elokuvasta toiseen
erilaisina variaatioina. Elokuvien tapahtumapaikoiksi on usein valittu järjestyksen ja valvonnan ulottumattomissa
olevia kaupungin reuna-alueita, joutomaita ja teollisuusalueita. Näitä alueita, joiden ilme on myöhemmin rakentamisen myötä voimakkaasti muuttunut, on taltioitunut Kaurismäen elokuviin 1980- ja 1990-lukujen asuissaan.
Vuonna 1985 valmistuneessa Calamarin Unionissa tuomari Nurmion
näyttelemä taksikuski tarjoaa kaupungin halki seikkaileville Pate Mustajärven, Matti Pellonpään ja Kari Väänäsen
esittämille Frankeille yösijaa ystävänsä
(Dave Lindholm) luona – paljaan täh38
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titaivaan alla vielä asuinalueeksi rakentamattoman Ruoholahden rannalla
Helsingissä. Kaurismäki palaa varsin
erilaiseen tiiviisti rakennettuun Ruoholahteen tuoreessa elokuvassaan Laitakaupungin valot.
Vuonna 1988 valmistuneessa elokuvassa Ariel Pohjois-Suomesta työnhakuun Helsinkiin tullut Turo Pajalan
esittämä Taisto Kasurinen saa tilapäistöitä Sompasaaren satamasta. Elokuvan
yömajakohtaukset kuvattiin Katajanokalla tuolloin tyhjillään olleessa jyhkeässä Lars Sonckin suunnittelemassa
Warranttimakasiinissa, joka muokattiin
hotellikäyttöön 1990-luvun alussa.
Vuonna 2002 valmistuneen Mies
vailla menneisyyttä -elokuvan keskeinen
tapahtumapaikka oli Helsingin Verkkosaaren varastoalueen rantaan, Sörnäisten sataman tuntumaan, lavastettu
asunnottomien konttikylä perunamaineen.
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RESUM
É
STATIONER OCH
HAMNAR PÅ FILM
Många filmer med fiktivt innehåll ges
trovärdighet genom att spelas in i identifierbara miljöer ur det verkliga livet.
En produkt av en manusförfattares fantasi kan tack vare filmregissörers,
scenografers och fotografers arbete
knytas till en verklig plats. En verklig
miljö, en miljö som många känner igen
från sin egen vardag, kan få publiken
att starkare leva sig in i filmens värld.
Helsingfors med sina lätt igenkännliga landmärken har alltid haft en
framträdande plats i finska filmer. Filmatiseringar liksom filmproduktion
har varit koncentrerade till Helsingfors.
Motsättningen mellan en lantlig
och en urban livsstil spelar en viktig
roll i finsk filmhistoria. De första
krockarna mellan de två livsstilarna har
ofta utspelat sig på järnvägsstationen i
Helsingfors.
Stationsvimlet är en plats för stora känslor.Avskedets vemod och återseendets fröjd upplevs på samma perrong, sida vid sida med okända människor, dagligen i ett otal variationer.
Barnfamiljens resa till mormor eller
farmor eller en vardaglig arbetsresa
kan genom ett slumpartat möte förvandlas till ett stort drama i livet.

Kirjallisuutta:
Heiskanen, Outi; Minna Santakari. Asuuko
neiti Töölössä? Elämää elokuvien Helsingissä. Teos, Helsinki 2004.
Kervanto Nevanlinna, Anja. Kadonneen kaupungin jäljillä. Teollisuusyhteiskunnan muutoksia Helsingin historiallisessa ytimessä.
Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki 2002.
Suomen kansallisfilmografia, osat 1–11. Valtion
painatuskeskus / Edita, Helsinki 1989–
2004.
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Hyvinkään rautatieasema 1800–1900-lukujen
vaihteessa. Kuva: Museoviraston kuva-arkisto.
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R A UT AT I E A S E M AT
Pirjo Huvila
VR-Yhtymä Oy:n arkkitehtiryhmä

Rautatieasema on ihmisten kohtaamispaikka, nykyajan katedraali. Siellä näkyy koko elämän kirjo. Lähdön ja saapumisen tunnelmaan liittyy paljon
mielikuvia: tapaamisen riemu, eron
haikeus, uudet elämykset, tuntemattoman kohtaaminen, seikkailun tuntu.
Ilmapiiri välittyy kaikilla aisteilla: aseman äänet, kaikuvat suuret hallit ja
kuulutukset, valo tulvii isoista ikkunoista ja pimeällä kattokruunuista, työhön
kiirehtivän aamuarmeijan marssi laitureilla ja lapsuuden muistoina kreosoottitervan tuoksu kuumana kesäpäivänä,
höyryjunan vihellys ja kohoava savuvana.

Eliel Saarisen Helsingin rautatieasema on kansainvälisestikin tunnettu suomaisen arkkitehtuurin ikoni, jolla on
eurooppalaiset mittasuhteet. Suomalaisille tutuin asemamiljöö lienee kuitenkin vuosisadan vaihteen puuasema
puistoineen, kuten Matin ja Liisan Lapinlahti. Rautatiet toivat matkustamisen koko kansan ulottuville.
Valtionrautateiden rakentaminen –
asemineen ja niihin liittyvine rakennuksineen sekä asemapuistoineen – on
merkittävä osa suomalaista historiallista rakennuskulttuuria. Lähes kautta
maan ulottuvana verkkona asemilla on
tärkeä merkitys arkkitehtuurin osana.
Ne muodostavat harvinaisen läpileikkauksen, koska useimpien Suomessa
esiintyvien rakennustyylien edustajia
löytyy viime vuosisadan kertaustyyleistä
alkaen. Suomen rautatiearkkitehtuurille
on ominaista huomattava yhtenäisyys,
mikä on seurausta valtiollisesta rautatie-

Riihimäen aseman laituri vuodelta 1936. Kuva: Suomen
Rautatiemuseo.
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laitoksesta ja keskusjohtoisesta rakentamisesta.
RATAVERKON KEHITYS
JA RAKENNUSKANTA

Valtionrautateillä on ollut oma rakennuttamis- ja suunnitteluorganisaatio jo
1870-luvulta lähtien. Virkamiestyönä
tehty arkkitehtuuri on anonyymiä –
tekijöitä ei ole nostettu esiin. Valtakunnan tasolla rautatierakentaminen on
toiminut uuden arkkitehtuurikielen ja
rakennuskulttuurin levittäjänä varsinkin viime vuosisadan vaihteessa. Paikallisella tasolla kukin asema-alue oli tärkeä kunnan kehityksen kannalta paitsi
toiminnallaan ja työpaikoillaan myös
arkkitehtuurillaan ja miljööllään.
Vesireitit ovat olleet Suomen perinteisin kulkuväylä. Ensimmäinen ehdotus rautatieksi liittyi vesistökysymyksiin. Hämeen läänin vesistöjen kanavointia suunniteltaessa ehdotettiin niiden yhdistämistä läänin eteläosasta hevosrautatiellä Helsinkiin. Tästä virisi
vilkas keskustelu liikenneolojen parantamisesta yleensä. Rautatien tärkein
puolestapuhuja oli J. V. Snellman.
Rautatie rakennettiin Suomessa yhdistämään maakunnan keskuspaikat ja
sisävesialueet rannikkokaupunkien satamiin. Siten syntyivät pitkät etelästä
pohjoiseen suuntautuvat pääradat läntisine haaroineen. Myöhemmin on rakennettu niihin yhdistyviä poikkiratoja. Ensimmäinen rata oli vuonna 1862

Tampereen rautatieasema 1936. Kuva: Suomen Rautatiemuseo.

rakennettu Helsingin–Hämeenlinnan
rata ja viisi vuotta myöhemmin rakennettu Riihimäen ja Pietarin välinen
rata, joka yhdisti maan silloiset tärkeät
kauppakeskukset.
Rautateillä on ollut tärkeä asema
maamme asutus- ja teollistumishistoriassa. Rautateiden kannattajien perusteluna oli myös sivistyksen edistäminen, koska rautatie edisti postilaitosta,
kirjakauppaa, sähkösanomien vaihtoa
ja matkustajien kuljetusta. Junaliikenne loi myös tarpeen yhtenäiselle ajan
mittaamiselle ja kellon käytölle.
Suomen Valtionrautatiet rakensi
sadan vuoden kuluessa, vuosina 1860–
1960, yli 5 000 rakennusta, joista erikokoisia asemia oli noin 600. Museovirasto on tehnyt rautatierakennuskannan inventointia. Poikkeuksellisen laajasta rakennuskannasta on tehty suojelusopimus, joka käsittää noin 80 asemaaluetta ja yli 800 rautatierakennusta
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Suomessa. Museovirasto on julkaissut
myös rautatierakennusten korjauskorttisarjan, jossa on perustietoja rakennushistoriasta ja neuvoja korjaajalle.
Rautateiden yhtiöittämisten myötä
VR:n rakennuskantaa on siirtynyt usealle eri omistajalle kuten Rakennushallitukselle, Ratahallintokeskukselle ja
Kapiteelille. VR-Yhtymä Oy omistaa
noin 60 suurinta rautatieasemaa sekä
konepaja- ja varikkoalueet. Rataympäristöä hallitsee Ratahallintokeskus.

Asemien edustat ja aukiot päällystettiin kenttäkiveyksellä. Kivityö oli laadukasta. Rakennusten sokkelit tehtiin
graniitista, jolla myös reunustettiin laitureita ja luiskia sekä rajattiin alueita.
Rautatiearkkitehdit suunnittelivat puurakennukset taitavasti ympäristöön sovittaen ja ihmisen mittakaavan huomioiden.
Asemapuistot olivat vapaamuotoisia ja englantilaistyyppisiä. Rautateiden
sisäisillä asemien puistokilpailuilla pidettiin yllä laatua ja hyvää kunnossapitoa. Asemapuistosta löytyi kaivo, sireenimaja tai jopa huvimaja, jonka penkeillä kaupungin asukkaat viettivät aikaa iltaisin ja viikonloppuisin katsellen
saapumisen ja lähdön tunnelmaa.
Asemapuisto oli usein kaupungin
tai taajaman ensimmäinen julkinen
puisto. Asemaravintolaan pistäydyttiin
nauttimaan virvokkeita, ja kävelyt eli
promenadit asemapuiston kuvioharavoiduilla hiekkateillä olivat suosittu
kaupunkilaisten harrastus ennen radioja televisioaikakautta. Suomalainen
tapa rakentaa laaja rautatiepuisto, joka
kokoaa koko rakennuskannan, on melko harvinainen ilmiö Euroopassa, koska muualla rautatieasemat on rakennettu huomattavasti Suomea kaupunkimaisemmille alueille.
Suomen rautatiearkkituurin suunnittelun korkean laadun on taannut
oma virkamieskunta: rautatiearkkitehti ja ylipuutarhuri, joiden yhteistyönä jo
varhaisimmat rautatiemiljööt syntyivät.

SUOMALAINEN ASEMA-ALUE

Rautateiden arkkitehtuuriin sisältyy
asemarakennusten lisäksi koko rakennettu rautatieympäristö, kuten veturitallit, konepajat, varikot, tavara-asemat,
sillat ja muut rakennelmat.
Asema-aluetta rajasi maisemassa
tyypillisesti asemapuisto korkeine lehmuksineen, jalokuusineen ja -mäntyineen. Keskellä sijaitseva asemarakennus
oli arkkitehtuuriltaan komein rakennus, joka hallitsi kokonaisuutta. Sen
sivuilla sijaitsivat tavaramakasiini, yksi
tai useampia, ja erillinen yleisökäymälärakennus.
Asuinalue talousrakennuksineen sijaitsi alueen laidalla. Asemapäällikön
talo oli edustavin ja työväen asunnoiksi rakennettiin asuinkasarmi eli puurivitalo. Alueella oli myös maakellari ja
sauna. Radan toisella puolella olivat
kaareva punatiilinen veturitalli ja vesitorni halkovarastoineen.
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Heidän apunaan olivat vielä koko rakentamisen organisaatio ja omat taimipuutarhat.
MILTÄ ASEMAN
TULEE NÄYTTÄÄ?

Asemalla ei ollut rakennustyyppinä valmista esikuvaa viime vuosisadan lopulla. Missään aikaisemmassa rakennuksessa ei ollut tarvinnut ottaa huomioon
yhtä monta funktiota.
Asema oli tarkoitettu matkustajille,
jotka ostivat lippuja, säilyttivät ja kuljettivat matkatavaroitaan, odottivat,
ruokailivat ja siirtyivät juniin ja niistä
pois. Omat tilansa tarvittiin aseman
toimihenkilöille ja toiminnoille kuten
asemapäällikölle, junanlähettäjälle,
konduktöörille, lipunmyyjälle, asemaravintolalle henkilökuntineen, löytötavaroille, lennättimelle, postille jne. Lisäksi alussa asema toimi usein myös
asuinrakennuksena. Suunnitteluun vaikuttavat perusseikat olivat samanlaisia
aseman koosta riippumatta.
Myös rautatiehankkeen poikkeuksellinen suuruus maa- ja pengerrystöineen, siltoineen ja rakennuksineen aiheutti sen, että arkkitehtuuriin ja suunnitteluun kiinnitettiin huomiota.
Asemilla ja junissa vallitsi 1900-luvun alkupuolelle saakka nykyistä tarkempi luokkajako, ja isoilla asemilla oli
eri luokille omat odotussalit ja ravintolat. Pienillä asemilla riitti usein yksi
kaikille yhteinen odotushuone. Naisil-

Tampereen rautatieaseman odotushalli vuodelta 1936. Kuva: Suomen Rautatiemuseo.

le on lisäksi ollut pieni oma erillinen
tyylikkäästi kalustettu odotushuone.
Helsingissä, Turussa, Lappeenrannassa
ja Pietarissa oli erillinen odotustila korkea-arvoisille vieraille, kuten keisarille ja
myöhemmin presidentille.
Asemat oli jaettu luokkiin liikennepaikan vilkkauden ja matkustajamäärien perusteella. Luokkia on ollut yhdestä
viiteen. Helsinki, Viipuri, Pietari, Turku ja Tampere olivat I-luokan asemia ja
II-luokkaan kuuluivat esim. Vaasa, Oulu, Kuopio ja Kotka. Väliasemat ja pienimmät kaupungit saivat III-, IV- tai Vluokan tyypin aseman. Yleisimpiä olivat vaatimattomimmat V-luokan asematalot. Lisäksi oli vielä pysäkkejä ja
laitureita.
Jako ei ollut pysyvä, vaan asemia
nostettiin ja laskettiin tarvittaessa luokasta toiseen. Eri luokkien asemat olivat erikokoisia ja niiden palvelutaso ja
henkilökuntamäärä vaihtelivat. Eri
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teltiin asematiloja varten erikseen ja
huonekaluista tehtiin tyyppipiirustuksia.

luokkiin kehiteltiin tyyppipiirustuksia,
joita käytettiin yhdellä tai useammalla
rataosalla. Suurimmat asemarakennukset suunniteltiin muita yksilöllisemmin
ja ne toteutettiin kivirakenteisina.
Valtaosa asemistamme on puisia ja
hirsirunkoisia. Puuasemia tehtiin aina
1950-luvulle saakka. Suurinta osaa asemista on laajennettu useamman kerran,
mutta aina hyvin taitavasti noudattaen
alkuperäistä tyyliä.
Suomen rautatiearkkitehtuurissa on
aina korostettu yksinkertaisuutta ja tavoiteltu taloudellisuutta, vaikka toisaalta pyrittiin edustavuuteen, varsinkin
suurilla asemilla. Asemat on teknisesti
hyvin rakennettuja; niiden perustuksissa ja rakenteissa on mm. otettu huomioon junaliikenteen aiheuttama tärinä.
Julkisivut suunniteltiin huolellisesti, samoin sisätilat. Odotussali oli rakennuksen tärkein tila, mikä näkyi sisutuksessa ja tyylinmukaisissa pintamateriaaleissa. Kiinteät sisustukset suunni-

ENSIMMÄINEN
ASEMA-ARKKITEHTI –
CARL ALBERT EDELFELT

Suomen rautatiearkkitehtuuri on ollut
tyylillisesti yhtenäistä. Se voidaan jaksottaa kausiin kulloisenkin suunnittelijan, aikakausijakson tai tyylihistorian
mukaan.
Ensimmäisen vuonna 1862 valmistuneen Helsingin ja Hämeenlinnan
välisen radan arkkitehti oli Hämeen
lääniarkkitehti Carl Albert Edelfelt, taidemaalari Albert Edelfeltin isä. Nämä
asemat syntyivät tyylillisen murroskauden aikana ja niissä on nähtävissä vaikutteita useista eri tyylisuunnista. Sveitsiläistyyli, huvilatyyli ja uusgotiikan
muotoaiheet vilahtelevat asemarakennusten yksityiskohdissa. Asemat olivat
epäsymmetrisiä ja monimuotoisia.
Niissä käytettiin runsaasti huvilatyylistä
saatuja torniaiheita, avokuisteja ja katoksia.
Kaikki Edelfeltin asemat olivat sivuasematyyppiä, ja niissä kaikissa oli puinen laiturikatos. Asemapalvelut olivat

Riihimäen asemalla oli suuri, usean sadan neliön, asemaravintola ja -kahvila, kun taas varsinainen odotussali oli
huomattavasti pienempi.Tämä kertoo aseman käytöstä:
risteysasemalla varattiin aikaa junanvaihdoille ja
virkistäydyttiin ravintolassa. Kuva: Suomen Rautatiemuseo.
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ensimmäisessä kerroksessa ja toisessa
kerroksessa virkailijoille asuntoja. Edelfelt suunnitteli Helsingin ensimmäisen,
nykyisen aseman vieressa, Kaivokadun
kohdalla, sijainneen kiviaseman sekä
Tikkurilan ja Hämeenlinnan punatiiliset asemarakennukset. Hän teki myös
muiden asemien luonnospiirustukset,
joita sitten työstettiin edelleen rautatiehallituksen konttorissa.
Ensimmäisen radan asemista ovat
jäljellä puuasemat Turengissa, Hyvinkäällä ja Järvenpäässä. Tikkurilan punatiilinen asema toimii Vantaan kaupungin museona.
Riihimäen ja Pietarin välisen radan
rautatierakennukset suunniteltiin samaan tapaan Edelfeltin luonnosten
mukaan. Edelfeltin aikakauden vaikutukset, epäsymmetrisyys ja runsaat puuleikkauskoristeet ovat vielä nähtävissä
Riihimäen–Pietarin radalla ja yksityisin
varoin rakennetulla Hangon ja Hyvinkään välisellä rataosalla. Vähitellen rautatietyyli kuitenkin vakiintui ja muuttui yksinkertaisemmaksi.

Turengin asemarakennus. Kuva: Suomen Rautatiemuseo.

sorvaamalla tehdyt koristeaiheet. Rautatierakennusten rakennuspiirtäjistä
huomattavin oli Knut Nylander, jonka
signeeraus löytyy monesta asemasuunnitelmasta. Hän ei ollut koulutettu arkkitehti, vaan kasvanut ammattiinsa
mestari–kisälli-periaatteella työskenneltyään kymmenen vuotta Edelfeltin
kanssa.
Tässä vaiheessa alkoi tyyppipiirustuksilla rakentaminen Suomessa. Nylander laati tyyppisuunnitelmat III–IVluokan asemille Riihimäen ja Pietarin
väliselle radalle. Symmetrian mukana
asemille tuli yksi suomalaisen rautatiearkkitehtuurin eniten käytettyjä aiheita: rakennuksen keskellä sijaitseva runsain puuleikkauksin koristettu avokuisti.
Hämeenlinnan–Tampereen sekä
Toijalan–Turun radoilla käytettiin
tyyppipiirustuksia systemaattisesti. Sen
sijaan Turun asema, jonka suunnitteli
ruotsalainen arkkitehti Degener ja Pietarin Suomen asema, jonka piirsi venä-

UUSRENESSANSSI
JA KNUT NYLANDER

Tampereen jaVaasan välisellä radalla
oltiin jo lähellä uusrenessanssia, joka
sitten nousi kukoistukseensa Seinäjoen–Oulun radalla 1880-luvulla. Tälle rautatietyylille on ominaista ankara
symmetrisyys, seinäpinnan jakaminen
pilasterien avulla kenttiin ja klassisoivat,
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läinen arkkitehti P. Kupinsky, saivat
muiden tärkeiden asemien tapaan yksilölliset asemarakennukset.

viin ja norjalaiseen puurakentamiseen.
Myöhemmin asemat jälleen yksinkertaistuivat, mm. Helsingin ja Turun
välillä. Vuoden 1906 tienoilla Granholmin arkkitehtuuri muutti luonnettaan:
jugendtyyli valtasi yksityiskohtia, vaikka katot pysyivät vielä raskaina. Mahdollisesti tyylinmuutokseen vaikutti
myös Helsingin asemakilpailun ehdotukset vuonna 1904.
Jugendin piirteet kasviaiheineen ja
värityksineen näkyvät asemasuunnittelussa selvästi, mutta mitään rataosaa ei
ole rakennettu puhtaasti tähän tyyliin.
Savonlinnan ja Elisenvaaran välisellä
radallakin on nähtävissä lähinnä kansallisromanttisia piirteitä. Rataosan rakennuksia hallitsevat kattopinnan korostaminen ja pieniruutuiset ikkunat.
Kansallisromantiikan hienoin asema tehtiin vuonna 1904 Kajaaniin. Sen
suunnitteli poikkeuksellisesti ulkopuolinen arkkitehti Gustav Nyström.

KANSALLISROMANTIIKKA,
JUGEND JA BRUNO F. GRANHOLM

Rautateiden rakentamisen huippukausi
ulottuu noin vuodesta 1890 vuoteen
1910. Tänä aikana rataverkkoa laajennettiin jatkuvasti, mikä tarkoitti kymmenien uusien rakennusten – asemien,
asuntojen, konepaja- ja varikkorakennusten ym. – rakentamista vuosittain.
Vanhoista tyyppipiirustuksista luopumisen myötä rautateille palkattiin,
ensimmäistä kertaa Nylanderin jälkeen,
vuonna 1892 päätoiminen arkkitehti.
Tehtävään valittu Bruno F. Granholm
vastasi aluksi käytännöllisesti katsoen
yksin Rautatiehallituksen kaikesta rakennustoiminnasta, niin asema- kuin
hyötyrakennuksienkin.
Hänellä oli merkittävä vaikutus rautateiden miljööseen ja konepajojen arkkitehtuuriin ja Suomen rautatiearkkitehtuurin kansallisromantiikan kausi
henkilöityi häneen. Ensimmäinen rataosuus, jolle Granholm suunnitteli asemat, rakennettiin Haapamäeltä Jyväskylän kautta Suolahdelle vuosina
1895–1896.
Jyväskylän asema-arkkitehtuuri ei
enää jäljitellyt kiviarkkitehtuuria, vaan
edusti puhtaasti aikansa puurakennustyyliä. Kansallisromanttiset koristeaiheet viittaavat mm. karjalaisiin esiku-

ELIEL SAARINEN – HELSINGIN
JA VIIPURIN ASEMAT

Eliel Saarinen voitti Helsingin aseman
arkkitehtisuunnittelukilpailun vuonna
1904 ehdotuksella, joka oli tyyliltään
vielä kansallisromanttinen. Arkkitehdit
Sigurd Frosterus ja Gustav Strengell
herättivät vilkkaan keskustelun kilpailusuunnitelmista. Asema symboloi nykyaikaa ja siksi tyylin tuli heidän mielestään edustaa uutta ajattelua eikä vanhaa traditiota. Saarinen kehitti voitta48
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R A UT AT I E A S E M I E N L A IT U R I K AT O K S ET
Pirjo Huvila
olevat asemat ja lähiliikenneasemat saivat
1970-luvulta alkaen rakenteiltaan keveitä,
melko lyhyitä ja tyypillistä aikakautensa
suunnittelua edustavia katoksia. 1990-luvulla alikulkutunneleita ja laiturikatoksia rakennetaan yhteistyössä kaupunkien kanssa,
kuten esimerkiksi Hämeenlinnassa.
Eliel Saarinen suunnitteli Helsingin rautatieasemalle useita eurooppalaisen mallin
mukaisia katosluonnoksia ratapihan kattamiseksi, mutta niitä ei koskaan toteutettu
rahapulan vuoksi. Vasta vuonna 2001 saatiin asemalaitureille lasi- ja teräsrakenteiset katokset. Niiden suunnittelusta järjestettiin kansainvälinen arkkitehtikilpailu
vuonna 1994.
Lähiliikenneasemille on jatkettu eritasojärjestelmien ja katoksien rakentamista
2000-luvun kaupunkiratojen myötä, useimmiten katos on suunniteltu ympäristöön
sovittaen, kuten Keravalla sekä Helsingin
Huopalahdessa ja Leppävaarassa. Suomessa on käytetty hyvin vähän tyyppikatoksia,
joita muissa Euroopan maissa on mielellään
monistettu vilkkaiden asemien laitureille.

Laiturikatosten historia on Suomessa lyhyt,
vaikka ilmastomme edellyttäisi muuta. Carl
Albert Edelfelt suunnitteli jo vuonna 1862
rakennetun Helsingin – Hämeenlinnan välisen rautatien asemarakennuksiin liittyviä
puukatoksia. Niistä yksi on jäljellä Turengin
asemalla. Samantapainen puukatos on myös
Vaasan asemalla.
Laiturialueiden katokset yleistyivät seuraavan kerran vasta funkkiksen myötä 1930luvulla. Niitattuja teräsrakenteisia katoksia
tuli suurilla asemilla sekä välilaitureille että
asemarakennuksen viereiselle. Riihimäellä
ja Kuopiossa asemalaitureiden poikkeuksellisen pitkät laiturikatokset antavat leimaa
asema-alueen kaupunkikuvalle. Kuopion
asemalla on edelleen käytössä alkuperäiset
välilaiturikatokset ja porrashuoneet.
Tampereen asemalla on taitteinen ohut
katos ensimmäisellä laiturilla, ja betonirakenne toimii poimukuorirakenteena. Samaa
ideaa on käytetty odotussalin sisätilan taitekatossa. Ne ovat olleet aikanaan hyvin
edistyksellistä betonitekniikkaa samoin kuin
paikalla valettu tornin betonirakenne.
Riihimäellä ja Turussa asemarakennukseen liittyy betonirakenteinen katos
ensimmäisellä laiturilla. Kouvolan asemanlaiturin taitteiset pinnoittamattomat
betonikatokset ovat valmistuneet vuonna 1960 ja niissä on käytetty jännitettyä
betonirakennetta.
Muutamat suuret korjauksen alla

Kuopion aseman laiturikatos 1930-luvulta. Kuva:
Suomen Rautatiemuseo.
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Jyväskylän asemarakennus alkuperäisessä muodossaan. Kuva: Suomen Rautatiemuseo.

oli myös ottanut osaa puuasemien
suunnittelukilpailuun, mutta ei tullut
palkituksi. Hän suunnitteli kilpailualueen Joensuun–Nurmeksen radan asemat virkatyönä, samoin Seinäjoen–
Kristiinankaupungin–Kaskisen, Pieksämäen–Savonlinnan ja Jyväskylän–Pieksämäen ratojen asemat.
Joensuun ja Nurmeksen välisen rataosan kuten myös Kemin–Rovaniemen radan kaikki rakennukset asematalosta saunarakennuksiin on suunniteltu yhtenäisen tyylin mukaisesti, jossa on vaikutteita jugendista, klassismista ja kansallisromantiikasta. Tälle ajalle ominaisia piirteitä olivat epäsymmetrisyys, mansardikatot, kattoikkunat ja
tornit sekä niukka detaljointi.
Myöhemmillä rataosilla koristeaiheet katosivat lähes kokonaan. Arkkitehtoninen vaikutelma perustui levollisiin mittasuhteisiin ja harmoniseen väritykseen. Hellströmin asemien sisätilat
olivat huolella suunniteltuja. Odotushuoneet olivat suuria ja korkeita läpi
rakennuksen ulottuvia tiloja, joissa oli
hienot puukasettikatot.

nutta suunnitelmaansa usean vuoden
ajan ja lopputulos muuttui rationaalisemmaksi, mikä kuvastuu erityisesti
suurten hallien rautabetonikaarissa ja
tornin muotokielessä.
Saarisen toimisto voitti myös Viipurin asemakilpailun vuonna 1904. Suurten asemakilpailujen innoittamana järjestettiin kilpailu vuonna 1906 myös
pienten puuasemien suunnittelusta Joensuun–Nurmeksen ja Kemin–Rovaniemen rataosuuksille. Kysymys oli lähinnä julkisivusuunnittelusta, pohjakaavat annettiin lähtöaineistona kuten
Helsingin ja Viipurin asemissa. Osanotto oli vähäistä, eikä jury ollut tyytyväinen kilpailun tasoonkaan. Yhtään
palkittua ehdotusta ei toteutettu, mutta niillä oli suuntaa antavaa vaikutusta
myöhempiin asemasuunnitelmiin.
RAUTATIEARKKITEHTI
THURE HELLSTRÖM

Vuodesta 1907 asemien suunnittelijana
toimi Granholmin ohella arkkitehti
Thure Hellström. Hänet palkkasi tie- ja
vesirakennusten ylihallitus. Hellström
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ASEMARAKENTAMINEN
1910–1920-LUVULLA

Koko 1910-luvun Hellströmin arkkitehtuuri edusti eräänlaista siirtymävaihetta, jossa oli vielä piirteitä jugendtyylistä. Myös klassismiin viittaavia aiheita alkoi kuitenkin tulla esiin, vaikka 20luvun asemia leimasi ennen kaikkea
yksityiskohtien niukkuus ja yksinkertaisuus. Suosituimmaksi puuasematyypiksi alkoi tulla yksinkertainen puolitoistakerroksinen rakennus ilman koristeaiheita. Radan puolella oli kapea lippakatos. Rautatieasemat Oulun ja Kontiomäen välillä edustavat tätä tyyppiä.
Myös muutamia kiviasemia rakennettiin. Punatiiliarkkitehtuurissa olivat
detaljit tärkeitä: limitykset, koriste- ja
kaariaiheet. Näitä esiintyy Hellströmin
piirustuksissa yleisesti 1920-luvun vaiheilla, kuten Hämeenlinnassa, Kotkassa
ja yllättäen taas vuonna 1933 Lahden
aseman ensimmäisessä suunnitelmassa.
1920-luvun klassismi on vahvasti
mukana 1930-luvun arkkitehtuurissa
entistä pelkistetymmässä muodossa.
Uusi tekniikka haki vielä arkkitehtuuriaan. Nämä elementit löytyvät Helsingin Malmin aseman toteutuksesta.

Kansallisromantiikan hienoin asema toteutettiin 1904 Kajaanissa ja
suunnittelijana oli poikkeuksellisesti ulkopuolinen arkkitehti Gustav
Nyström. Kuva: Suomen Rautatiemuseo.

Nurmeksen asema oli Hellströmin varhaisimpia töitä ja siinä
massoitteluelementteinä on kaksi nelikulmaista tornia, poikkipääty ja
jugendtyylinen detaljointi. Kuva: Suomen Rautatiemuseo.

Kristiinankaupungin asemarakennus vuodelta 1910. Kuva: Suomen
Rautatiemuseo.

FUNKTIONALISMI JA 1930-LUKU

Funktionalismi toi rationalismin tavoitteiden mukaisesti esiin talojen rungon
pelkistetyn muodon. 1930-luvulle tultaessa funktionalismi oli riisunut seinät
suoriksi ja sileiksi, puhtaan konstruktii-

visiksi osiksi rakennusta. Tärkeämpien
asemakaupunkien puuasemat korvattiin
uudella kivirakennuksella, kuten Riihimäellä, Lahdessa, Porissa ja Kuopiossa.
Ne suunniteltiin Rautatiehallituksessa
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kennuksia, jotka varsinkin Pohjois-Suomessa piti nopeasti rakentaa uudelleen.
Vain Rovaniemelle ja Kemijärvelle rakennettiin kiviasemat. Muut asemat
korvattiin puurakennuksilla. Kaikkiaan
200 rautatierakennusta rakennettiin
uudelleen.
Tämän jälkeen ei rakennettu asemia pelkästään junaliikennettä varten.
Kouvolan vuonna 1960 valmistunut
keskusliikenneasema rakennettiin sekä
juna- että linja-autoasemaksi, ja siihen
tuli myös postin tiloja. 1970-luvulla rakennettiin vielä Seinäjoen, Imatran ja
Varkauden keskusliikenneasemat. Tämän jälkeen on rakennettu vain muutamia uusia asemia kuten Pasila vuonna 1990 ja Kolari vuonna 1997. Keskusliikenneasemia ovat seuranneet
2000-luvulla matkakeskukset. Ensimmäinen tämän mallin mukainen uudisrakennus tehtiin Jyväskylään entisen
asema-alueen viereen.
Koko aseman funktio on muuttunut. Nopeat junat ja kiireinen käynti
aseman läpi ovat arkipäivää. Rautatieasemia ei enää rakenneta vain junaliikennettä varten. Asemasta on tullut osa
ostoskeskusta, pikaruoka- ja kahvilatiloja eli jokapäiväinen osa kaupunkilaisten ja kaupunkiympäristön palveluja.
Euroopassa 2000-luvun matkakeskukset ovat mikrokaupunkeja, joiden
muotokieli ja mittakaava ovat lähellä
lasisia ostos- ja viihtymiskeskuksia,
mutta kaupungin keskustassa. Niissä eri
liikennemuotojen – metron, raitiotien,
junan, bussien ja taksien – kohtaami-

vuosina 1933–35 ja kaikissa piirustuksissa on hyväksyjänä arkkitehti Thure Hellström. Autoistumisen ja linja-autoliikenteen lisääntymisen myötä matkustaminen yleistyi ja oli tarvetta rakentaa entistä
isompia asemarakennuksia.
Tampereen rautatieasemasta järjestettiin avoin arkkitehtikilpailu. Ensimmäinen asema oli aikanaan rakennettu
kaupungin laidalle, mutta kaupungin
kasvun myötä asema sijaitsi 1930-luvulla jo keskustassa ja kaupunkikuvallisesti
tärkeässä pääkadun päätepisteessä. Arkkitehtien Otto Flodinin ja Eero Seppälän
kilpailutyön perusteella toteutettu suunnitelma on yksi hienoimpia funkkisrakennuksia Suomessa. Jatkosuunnittelussa asema sai myös tornin Hämeenkadun
päätteeksi.
Sisätilat rakennettiin myös funktionalismin ihanteiden mukaisesti: avarat ja
valoisat odotushallit ja niihin liittyvät
yleisön palvelutilat, kuten matkatavarasäilytys, kioskit, postitoimisto ja kahvilat
sekä ravintolat. Keskushallin korostus
näkyy myös korkeissa julkisivuikkunoissa.
Sotien jälkeen rakennettiin viimeinen funkkisasema Hankoon ja suunnittelijana oli rautatiearkkitehti Jarl Ungern.
Se on säilynyt käytössä lähes alkuperäisessä asussaan. Turun uuden aseman
suunnitteli rakennushallituksen silloinen
pääjohtaja Väinö Vähäkallio.
ASEMARAKENTAMINEN
SODAN JÄLKEEN

Sodan aikana tuhoutui satoja asemara52
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nen samalla alueella muodostaa yhden
roolin kokonaiskonseptissa.

RESUM
É
JÄRNVÄGSSTATIONEN
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Typiskt för järnvägsarkitekturen i Finland är en påtaglig enhetlighet, vilket är
ett resultat av statsägt järnvägsväsende
och centralstyrt byggande. Järnvägsstationen har också bidragit till spridningen av ett nytt arkitekturspråk och en
ny byggnadskultur.
Järnvägen byggdes i Finland för att
förena viktiga centra i landsorten och
insjöområdena med hamnarna i städerna vid kusten. På så sätt uppkom de långa stambanorna i syd-nordlig riktning
med utlöpare mot väster. Senare har
det byggts tvärsgående banor som förenar stambanorna med varandra. Den
första banan byggdes 1862 mellan Helsingfors och Tavastehus.
Järnvägsarkitekturen omfattar hela
den bebyggda miljön vid en järnvägsstation, stationshus med lokstall, maskinverkstäder, depåer, godsterminaler
och broar. Statsjärnvägarna uppförde
åren 1860–1960 mer än 5 000 byggnader, av vilka ca 600 var stationshus i olika
storlekar. Största delen av våra stationshus är byggda i trä och stocktimrade.
Stationens funktion har förändrats
under de senaste årtiondena, i takt med
tillkomsten av centralstationer och resecentra. Stationshus har förvandlats till
köpcentrum, till restauranger för snabbmat och kaféer, med andra ord blivit
en del av den service stadsborna dagligen har tillgång till.
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L I N J A - A UT O A S E M AT
Riitta Niskanen
tutkija, Lahden kaupunginmuseo

”Motorisoitu liikenne on kehittänyt
uuden rakennustehtävän: linja-autoaseman”, kirjoitti arkkitehti Otto-Iivari
Meurman Arkkitehti-lehdessä vuonna
1934. Autoliikenne alkoi lisääntyä
1920-luvulla niin, että se seuraavan
vuosikymmenen lopulla oli jo pääliikennemuoto. Matkustaminen alkoi
nopeasti arkipäiväistyä, kun se aikaisemmin oli ollut vain harvojen etuoikeus.
Liikennöityjä maanteitä oli 1920luvun alussa noin 6000 kilometriä,
mutta luku viisinkertaistui vajaassa vuosikymmenessä. Linja-autot alkoivat
yleistyä tieverkon laajetessa ja parantuessa. Myös siltatekniikan kehitys sekä
öljyn ja autojen tuonnin helpottuminen nopeuttivat liikenteen kasvua. Linjaliikennettä oli kokeiltu jo 1900-luvun
alussa; Suomen ensimmäinen linja-auto
lähti Turun ja Uudenkaupungin väliselle reitille joulukuussa 1905. Linjaliikenne vakiintui parikymmentä vuotta
myöhemmin, aluksi maaseudun sekä
taajamien, laivavuorojen ja rautatieasemien välillä.

Linja-autoilla ei aluksi ollut vakituisia pysähtymispaikkoja. Autot odottivat
matkustajia esimerkiksi toreilla, rautatieasemilla, kauppojen pihoilla tai matkustajakotien liepeillä. Sekaannuksia
sattui, matkustajat ja rahtitavarat eivät
aina löytäneet kyytineuvoa. Ongelmia
aiheutui myös siitä, että liikennöitsijät
kilpailivat matkustajista. Alusta pitäen
suosittuja odotuspaikkoja olivat kahvilat, joita saatettiin myös varta vasten
perustaa pysäkkien lähelle.
VARHAISET ASEMAT

Liikennöitsijät oivalsivat pian, että oli
aiheellista järjestää pysäkkipaikat suunnitelmallisesti. Tätä silmällä pitäen perustettiin vuonna 1928 Linja-autoliikennöitsijäin Liitto ry, josta myöhemmin tuli Linja-autoliitto ry. Sen tavoitteena oli vakiinnuttaa linja-autoliikenne, parantaa liikenneturvallisuutta, estää epätervettä kilpailua sekä luoda
säännölliset vuorot ja yhtenäiset maksut. Vähitellen liikennöitsijät löysivät
yhteiset etunsa ja ryhtyivät järjestämään
maahamme yhtenäistä asematoimisto54
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verkostoa esikuvinaan rautatieasemat ja
ruotsalaiset pakettitoimistot. Liitto alkoi neuvotella kaupunkien kanssa linja-autoasemien rakentamisesta. Tampere saatiin ensimmäisenä mukaan hankkeeseen.
Tampereen kaupunginarkkitehti
Bertel Strömmer suunnitteli kaksi linja-autoasemaa, toisen itään suuntautuvaa, toisen läntistä liikennettä varten.
Asemat sijaitsivat kahden kilometrin
etäisyydellä toisistaan, hieman keskustan ulkopuolella. Strömmer käytti rakenteissa osittain solubetonia, joka oli
tuolloin uusi merkittävä rakennusmateriaali.
Asemat avattiin syyskuussa 1929.
Bensiiniyhtiöt rakennuttivat asemat, ja
niillä oli bensanjakelukatokset sekä
Hatanpään valtatien varrella sijainneella

itäisellä asemalla myös lämpimät autonpesutilat. Linja-autoliikennöitsijäin
Liitto vastasi muusta liiketoiminnasta.
Asemilla oli odotussalit, lippumyymälät, rahtitavaratoimistot, mukavuuslaitokset sekä joitakin myymälöitä. Linjaautoilla oli selkeät laituripaikat opasteineen. Ravintolaa kaupunki ei sallinut
rakentaa irtolaisten pelossa.
Samaan aikaan myös Hämeenlinnaan valmistui Shell Oy:n huoltoasema, jonka yhteydessä oli odotustila linja-automatkustajia varten. Vuonna
1930 Nobel-Standard Oy rakennutti
Hämeenlinnan Rantatorille aseman,
jonka varustuksiin kuuluivat odotussalit niin matkustajille kuin kuljettajillekin, lippumyymälät, matkatavaroiden
säilytystilat ja WC:t. Näin myös Hämeenlinnassa oli kaksi asemaa, ja sa-

Turun vuonna 1938 valmistunut linja-autoasema. Kuva: Matkahuolto 1951.
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VIIPURIN LINJA-AUTOASEMA

manlainen kehitys näytti jatkuvan
muuallakin, sillä liitto sai tukea sekä
Shelliltä että Nobel-Standardilta.
Pääkaupungin asemaongelmat eivät
ottaneet ratketakseen. Vuonna 1931
Linja-autoliikennöitsijöin Liiton Helsingin osasto aloitti asematoiminnan
Salomoninkadulla kaupungilta vuokratuissa tiloissa, jotka olivat vanhat ja sangen vaatimattomat. Matkustajat suosivat kuitenkin asemaa huolimatta sen
kehnoista olosuhteista. Tämä rohkaisi
liittoa perustamaan haara-asemia muun
muassa Porvooseen, Lohjalle ja Loviisaan sekä paikallisaseman Helsingin
rautatientorille. Linja-autoasema jäi
Salomoninkadulle aina vuoteen 2005
saakka, vaikka tilapulaa yritettiin useaan otteeseen ratkaista. Vuonna 1935
asema sai sieltä käyttöönsä paikalla olleiden kasarmien huoltorakennuksen.

Linja-autoliikennöitsijäin Liiton tavoite
asemaverkoston laajentamisesta alkoi
täyttyä: vuonna 1933 asemia oli jo toistakymmentä, myös maaseudulla. Ne oli
toteutettu pääasiassa bensiiniyhtiöiden
avulla. Liitto oli ryhtynyt yhteistyöhön
myös taksiautoilijoiden kanssa. Päämääränä oli kaikkien liikennöitsijöiden
etuja palveleva asemaverkko.
Viipurin kaupunki kehitti asemakysymykseen uudenlaisen, suuntaa-antavan ratkaisun, joka osoittautui sille
myös taloudellisesti erittäin tuottoisaksi. Kaupungin linja-autoliikenne oli vilkasta ja ajoittain kovin ruuhkaista. Viipurin kaupunginisät ymmärsivät hyvin
hoidetun linjaliikenteen hyödyt ja päättivät korjata ongelmat rakentamalla linja-autoaseman. Viipurin vuonna 1932
valmistuneesta asemasta tuli Pohjoismaiden ensimmäinen kunnallinen, varta vasten tähän tehtävään rakennettu
linja-autoasema.
Kaupunginarkkitehti Väinö Keinäsen suunnittelema asema rakennettiin
Salakkalahden puistoon, rautatieaseman eteen. Siinä oli kookas odotustila,
lippumyymälä, konttori, tavaransäilytys, kuljettajien lepotilat, pieni kahvila-

Tampereen vuonna 1938 valmistuneen linja-autoaseman
odotushalli arviolta 1940–1950-lukujen vaihteessa. Kuva:
Matkahuolto.
56

L Ä H D Ö N

JA

SAA P U M I S E N

PA I KAT

L I N JA -A UT OA S E MAT

TA K S I K O P P I , P I R S S I M I E H E N
E L Ä M Ä N M U L L I ST A J A
Tapani Mauranen, VTM

Taksi on kuulunut katukuvaan jo sata vuotta ja vossikka yli kaksisataa. Ikää on myös
taksitolpalla, johon 1920-luvulta lähtien
kuului myös puisessa laatikossa ollut puhelin. Ulataksin tulo 1950-luvulla vei tolppapuhelimet, ei tosin Helsingistä.
Taksikoppi, alan panos rakennettuun
ympäristöön, on pääosin sotien jälkeinen
ilmiö.Vossikkakuskit olivat saaneet kastua
ja palella ja myös pirssimiesten piti aluksi
odotella kyytejä kylmissä autoissaan. Monen kaupungin autoasemille rakennettiin
tuulensuojaksi 1930-luvulla lumilinnoja!
Ongelma oli siinä, että koppeja olisi tarvittu kaupunkien näkyvimmille paikoille,
kuten toreille. Niiden pelättiin kuitenkin
tuovan ympärilleen epätoivottua liikehdintää, alan maine kun oli kieltolakiajan jälkeen huono.
Helsingissä taksikoppeja ei ole ollut
ja Tampereellakin vain kaksi vuosina 1958–
73. Keskisuuriin ja pieniin kaupunkeihin

niitä alkoi nousta 1940-luvun lopulta lähtien, niin myös maaseututaajamiin, joissa
koppien tulo liittyi autoasemien perustamiseen. Salo oli saanut kopin jo vuonna
1925 ja ainakin Paimio, Kuhmo ja Lapua
1930-luvulla.
Autoilijan elämän mullistaneet kopit
olivat noin kymmenen neliön kokoisia ja
kevytrakenteisia. Lämmityslaitteena oli
alussa yleensä kamiina. Mm. Lahden, Vaasan ja Uudenkaupungin kopit piti alkuun
siirtää kesäksi pois. Oulaisten taksikoppi
oli alun perin kioski ja muuallakin varhainen taksikoppiarkkitehtuuri sai vaikutteita kioskeista.
1970-luvulta lähtien erilliset taksiasemarakennukset ovat vähentyneet, kun päivystystiloja on sijoitettu mm. linja-autoasemille, liikerakennuksiin tai vaikkapa torin
huoltorakennuksiin, kuten Kuopion torin
vaativassa miljöössä vuosina 1952 ja 1996.

Sortavalan taksinkuljettajat rakensivat itselleen
suojaksi lumilinnan 1930luvulla. Kuva: Pohjois-Karjalan museo.
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ravintola, puhelinkioskit, väljät WCtilat ja kaksi myymälää. Suurin piirtein
tällaisena asemien tilaohjelma on säilynyt Suomessa. Viidelle lähtevälle ja viidelle saapuvalle linja-autolle mitoitetun
laiturialueen suunnitteli Viipurin asemakaava-arkkitehti Otto-Iivari Meurman.
Viipurin linja-autoasema oli vaatimaton ja yksinkertainen rakennus, joka
tyylillisesti asettuu klassismin ja funktionalismin väliin. Ikkunat olivat kookkaat ja niistä saattoi nähdä sekä lähtevät että saapuvat autot. Laituri oli suunniteltu kapenevaksi siten, että kaikki
autot näkyivät asemahalliin. Liikenne
kulki ainoastaan yhteen suuntaan. Rakennuksen eteen istutettiin pieni puistikko rautatieasemien malliin. Asema
muistutti monissa muissakin suhteissa
rautatieasemia. Tilaohjelma oli suurin
piirtein sama, mutta sillä erotuksella,
että linja-autoasemaan kuuluivat myös
kuljettajien oleskeluhuone ruokailu- ja
peseytymistiloineen sekä liiketiloja.

pohjoismaisia asemia. Hän pohti myös
asemien sijoitusta ja ympäristöä kaupungeissa.
Meurman tutki erityisesti laiturien
muotoja ja suositteli hammastettua
mallia, joka vie vähemmän tilaa ja muodostaa tarkemman paikoitusalueen
kuin suora laituri. Tulevien ja lähtevien
autojen reitit eivät saaneet ristetä, eikä
autoja saanut pakottaa turhaan peruuttamaan.
Linja-autoasema oli sijoitettava niin
keskeiselle paikalle kaupungissa, ettei
matkustajan tarvinnut enää käyttää
toista kulkuneuvoa päästäkseen keskustaan. Ruuhkaisimmat kadut oli kuitenkin säästettävä linja-autoliikenteeltä.
Riittävä tila ja aseman laajentamisvara
oli otettava huomioon. Linja-autoaseman läheisyyteen tarvittiin huoltoasema sekä mahdollisesti myös tavara-asema, mikäli rahtiliikenne oli vilkasta.
Huoltoasemat kotiutuivatkin asemaympäristöihin.
Asemaverkon tihentyessä Linja-autoliikennöitsijäin Liitossa ja NobelStandardin johdossa kehittyi ajatus perustaa linja-autoasematoiminnan hoitamista varten oma yhtiö. Vuonna 1933
syntyi Matkahuolto, jonka tehtäväksi
tuli huolehtia muun muassa asemien
odotustiloista, matka- ja rahtitavarasta,
kahvila- ja ravintotoiminnasta ja autotarvikemyynnistä asemilla.
Ensimmäinen Matkahuollon asema
avattiin toukokuussa 1933 Hämeenlinnassa. Verkko kasvoi vauhdilla, ja en-

MEURMANIN KEHITYSTYÖ

Otto-Iivari Meurman tarkasteli uutta
rakennustyyppiä vuonna 1934 Arkkitehti-lehdessä ja totesi, että linja-autoasemien ja rautatieasemien tehtävät
ovat suurin piirtein samat. Meurmanilla
näyttää olleen suuri merkitys linja-autoaseman tilaohjelman ja laiturijärjestelyjen kehittämisessä Suomessa. Mallinaan hän käytti ulkomaisia, lähinnä
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simmäisen toimintavuoden lopussa
yhtiöllä oli jo 12 asemaa, muun muassa Lahdessa, Porissa, Vaasassa, Heinolassa ja Savonlinnassa. Ne oli sijoitettu
huoltoasemien yhteyteen. Shell Oy ja
Nobel-Standard olivat tehneet keskenään jaon, joka ehkäisi epäterveen kilpailun. Matkahuolto perusti joitakin
asemia myös esimerkiksi kauppojen ja
kahviloiden yhteyteen, ensimmäisen
Haminaan vuonna 1933.

Lahden vuonna 1939 valmistunut linja-autoasema ja sen viereen 1940luvun lopulla rakennettu Shell Oy:n huoltoasema. Kuva: Jorma Arvelinin
kokoelma.

FUNKTIONALISMI

1934 lähtien toiminut Shell Oy:n huoltoasema.
Tontin muoto johdatti suunnittelijat, kaupunginarkkitehti Harald Smedbergin ja apulaiskaupunginarkkitehti
Totti Soran tiiviiseen sommitelmaan,
jonka muodosti pyöreä, valolyhdyllä
varustettu kaksikerroksinen odotussalin
ja näköalaravintolan käsittävä osa ja
pitkä pyöristetty yksikerroksinen rahtisiipi. Tilaohjelman mallina käytettiin
Viipurin linja-autoasemaa, mutta erityisesti ravintolan ja valorampin arkkitehtuurissa voi nähdä myös Albin Starkin vuonna 1932 piirtämän Tukholman Itäisen rautatieaseman vaikutusta.
Turun aseman tulolaituri oli suora ja
lähtölaiturit hammastettuja, mikä noudatti linja-autoliikennöitsijöiden ja arkkitehtien suosituksia sujuvasta ja turvallisesta liikenteestä.
Linja-autoliikennöitsijät ehdottivat
1930-luvun lopulla Tampereen kau-

Kaupungit rakensivat asemia yhä
enemmän myös omaan laskuunsa, esimerkiksi Sortavalassa. Vuonna 1935
Kalevalan riemuvuoden juhlien kunniaksi avattu linja-autoasema oli kaupungin ensimmäinen funktionalistinen rakennus. Sen suunnitteli Viipurin kaupunginarkkitehti Uno Ullberg. Asemaa
pystytettäessä tilaohjelma laajeni useita kertoja, ja yksinkertainen, käytännöllinen funkkisrakennus jousti niin, että
arkkitehtuuri ei tärveltynyt. Rakennus
viitoitti tietä paitsi Sortavalassa, myös
maassamme yleisemminkin. Funktionalismi ja liikennearkkitehtuuri löysivät
toisensa.
Merkittäviä virstanpylväitä funkkiksen ja linja-autoasemien liitossa olivat Turun ja Tampereen vuonna 1938
valmistuneet uudet asemat. Turun asemalle valittiin kolmion muotoinen alue
Aninkaistentullissa, samassa paikassa,
jossa sijaitsi linja-autoasemana vuodesta
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koska linja-autoasemista ei siihen mennessä ollut vielä kovin paljon kokemuksia, oli syytä tehdä rakennuksesta mahdollisimman joustava tulevia tarpeita
varten. Odotustilat ravintoloineen,
myymälät sekä rahti erotettiin toisistaan, mikä ilmenee selvästi rakennuksen arkkitehtuurissa. Odotussali muotoiltiin monumentaalisesti suurin ikkunarampein. Laiturialueen puolella oli
matalahko kellotorni, joka sittemmin
muodostui tunnuspiirteeksi monille
linja-autoasemille. Tampereen linjaautoaseman tulo- ja lähtevä liikenne oli
sijoitettu eri puolille rakennusta.
Tampereen linja-autoaseman loppukatselmus pidettiin talvisodan alkamispäivänä, ja sen pommisuoja tuli
myöhemmin kipeään tarpeeseen. Sota
varjosti myös Lahden ja Jyväskylän asemien avaamista. Molemmat otettiin
käyttöön syksyllä 1939. Lahden kaupunginarkkitehti Kaarlo Könönen ja
apulaiskaupunginarkkitehti Irma Kolsi piirsivät aseman, jonka arkkitehtoniset ja liikennejärjestelymallit ovat selvästi peräisin Tampereelta. Rakennuksen
jako kolmeen erilaiseen toimintoon toteutettiin samalla tavalla kuin esikuvassa, sen sijaan Lahden aseman kellotorni on hoikka ja korkea. Se oli aikanaan
tärkeä maamerkki ympäristössään. Komea sisääntulokatos alkoi niin ikään
vakiintua linja-autoasemien tunnuspiirteeksi. Sisätiloissa painotettiin yleensä
odotussalia, joka oli tavallisesti kaksikerroksinen ja kookkain ikkunaryhmin

Niilo Pulkan, Pekka Rajalan ja Kaarlo Leppäsen suunnittelema Rovaniemen linja-autoasema avattiin vuonna 1959. Kantavana rakennustaiteellisena ideana on kaupungin identiteettiä kuvaava tunturin muoto kattorakenteissa ja sisääntulokatoksessa. Kuvat: Matkahuolto.

pungille uuden keskitetyn aseman rakentamista. Asema sijoitettiin hieman
ydinkeskustan ulkopuolelle Hatanpään
valtatielle. Suunnitelmat laati kaupungin rakennustoimiston arkkitehti Jaakko Laaksovirta kaupunginarkkitehti
Bertel Strömmerin johdolla. Asemasta
tuli Pohjoismaiden suurin ja modernein
lajissaan. Suunnittelijat totesivat, että
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varustettu.
1930-luvun lopussa Matkahuollolla
oli 36 linja-autoasemaa. Sota katkaisi
kehityksen. Sen aikana rakennettiin ainoastaan yksi asema: Anna-Lisa Stigell
suunnitteli Loviisaan juhlavan klassistisen aseman, joka ehkä tyylillisesti olikin
funktionalismia osuvampi ratkaisu vanhassa pikkukaupungissa. Asema avattiin vuonna 1943.

Rovaniemen Lappia-talossa.
1950- ja 1960-luvuilla rakennetut
asemat olivat yleensä arkkitehtonisesti
laadukkaita ja ympäristönsä mittakaavaan ja luonteeseen huolellisesti suunniteltuja. Asemilla oli selvästi julkisen
rakennuksen leima. Kauppalanarkkitehti Yrjö Mykkäsen vuonna 1957 piirtämä Forssan linja-autoasema, kaupunginarkkitehti Olavi Sahlbergin suunnittelema Hämeenlinnan asema vuodelta
1958 ja Rakennussuunnittelutoimisto
V.O. Koskisen Mäntsälän linja-autoasema, joka valmistui vuonna 1962 kertovat oivallisesti ajan suunnitteluihanteista. Mykkänen piirsi 1960-luvun taitteessa asemat myös Kokkolaan ja Raumalle.
Asema-arkkitehtuuri alkoi 1970luvulla menettää yksilöllisyyttään ja lähetä liiketalojen muotokieltä, mutta
säilytti alkuaikojen asemien tilaohjelman. Myymälät valtasivat yhä enemmän alaa monilla linja-autoasemilla.
Edellistä vuosikymmentä leimannut
rakennustaiteellinen laatu alkoi antaa
sijaa tyyppiratkaisuille. Kookkaat ikkunarampit olivat edelleen leimallisia.
Monet asematalot suunniteltiin symmetrisiksi siten, että monumentaalinen
sisääntulo jakaa aseman keskenään samanlaisiin osiin.
Arkkitehti Kauko Tiihonen suunnitteli kaikkiaan yhdeksän asemaa
1960- ja 1970-luvulla, muun muassa
Iisalmeen, Lappeenrantaan, Jyväskylään ja Porvooseen. Tiihosen käsiala on

SOTIEN JÄLKEISET ASEMAT

Jälleenrakennusaikana ja varsinkin
1960-luvulla rakennettiin runsaasti linja-autoasemia. Erityisesti Pohjois-Suomen yhteyksien parantamista pidettiin
tärkeänä. Olympialaiset olivat todellinen piristysruiske myös linjaliikenteelle. Sodanjälkeisistä asemista arkkitehtonisesti merkittävimpiä on Rovaniemen
vuonna 1959 avattu linja-autoasema,
joka toteutettiin suunnittelukilpailun
pohjalta. Arkkitehdit Niilo Pulkka,
Pekka Rajala ja Kaarlo Leppänen kehittelivät toiminnallisen kokonaisuuden,
joka käsitti kauko- ja lähiliikenteen aseman rahteineen, taksiaseman, hotellin,
postin ja ostoskeskussuunnitelman.
Betonin ja puun arkkitehtoniset mahdollisuudet on käytetty asemarakennuksessa taiten hyväksi. Aseman kantavana rakennustaiteellisena ideana on
kaupungin identiteettiä kuvaava tunturin muoto kattorakenteissa ja sisääntulokatoksessa, teema, jota Alvar Aalto
muutamaa vuotta myöhemmin sovelsi
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ajalle tyypillisesti raskasta: suuri mittakaava, vahvoja rakenteita ja värejä, betonia. Imatran ympäristöään voimakkaasti hallitseva kolmikerroksinen keskusliikenneasema on Tiihosen töistä
näyttävin ja myös liikenneratkaisuiltaan
omintakeinen.

ja asuntoineen. Sen ulkoarkkitehtuuri
ei paljasta sisälleen kietoutuvaa valtaisaa
liikennesolmua.
Matkakeskuskolossien vastapainoksi on viime aikoina tarvittu myös pikkuasemia. Paviljonkimaiset, keveät rakennukset muuntelevat alkuaikojen linja-autoasemiin vakiintuneita arkkitehtuuripiirteitä innovatiivisella tavalla.
Arkkitehtitoimisto Davidsson Oy:n
piirtämä Järvenpään asema ja Arkkitehtitoimisto Timo Vuoren Lappeenrannan asema valmistuivat 2004. Niissä
toteutuvat linja-autoasemahistorian
varhaisvaiheiden tavoitteet: suoja ja pilettiluukku.

UUDET ASEMAKESKITTYMÄT

Viime vuosikymmenten pyrkimys on
ollut yhdistää eri liikennemuodot yhä
tiiviimmin. Jo 1970-luvulla rautatieasema ja linja-autoasema yhdistettiin
muun muassa Seinäjoella, Varkaudessa
ja Imatralla, 1980-luvulla Oulussa ja
Pieksämäellä. 1990-luvulla keskityttiin
asemien korjauksiin ja uudenlaisten
matkakeskusten suunnitteluun. Vuonna 2002 avattiin arkkitehtikilpailun
pohjalta syntynyt Jyväskylän matkakeskus Kannel, joka on Trevor Harrisin ja
Hennu Kjisikin käsialaa. Valtava katos,
kellot ja ikkunarampit muistuttavat asemahistoriasta, mutta muuten veistosmaisen rakennuksen vertailukohtia voi
hakea ennemminkin lentokenttäarkkitehtuurista kuin suomalaisesta linjaautoasemaperinteestä.
Helsingin linja-autoasema muutti
kesällä 2005 Turun kasarmista Arkkitehtitoimisto Davidsson Oy:n suunnittelemaan Kampin liikennekeskukseen,
johon on sijoitettu paikallisbussi-, kaukolinja- ja metroasema. Kamppi on
todellinen pienoiskaupunki kauppakeskuksineen, kappeleineen, toimistoineen
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BUSSTERMINALERNA

RESUM
É

När bussar började gå i linjetrafik under de första årtiondena av 1900-talet,
fanns det inte hållplatser där bussarna
regelbundet kunde stanna. De första
två bussterminalerna byggdes i Tammerfors år 1929. Bensinbolagen uppförde terminalerna och Bussförbundet,
där de privata trafikidkarna var organiserade, svarade för den övriga affärsverksamheten. I bussterminalerna
fanns det väntsalar, biljettkontor, godsexpeditioner, bekvämlighetsinrättningar och affärer.
Stationen i Viborg 1932 blev den
första kommunägda bussterminalen i
Norden, uppförd enkom för detta ändamål.Terminalen var en enkel byggnad
som påminde om järnvägsstationerna
och i stilhänseende placerade sig mellan klassicismen och funktionalismen.
Otto-Iivari Meurman verkar ha
haft en stor betydelse som skapare av
rumsprogram och plattformssystem
för bussterminalerna i Finland. Modellen han utgick från var terminaler av
nordisk typ. Han ägnade också placeringen av terminalerna och omgivningen i städerna sitt intresse.
I bussterminalen i Sordavala, invigd
1935, fann funktionalismen och trafikarkitekturen varandra.Viktiga milstolpar i förbundet mellan funktionalismen
och bussterminalerna var de nya terminaler som blev färdiga i Åbo och Tammerfors 1938.
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LA H D E N
A S E M A R A K E N N U K S ET
Riitta Niskanen
tutkija, Lahden kaupunginmuseo

Monessa suomalaisessa kaupungissa on
ehtinyt olla kymmenkunta erilaista rautatie- ja linja-autoasemaa, näiden liikennemuotojen lyhyestä historiasta
huolimatta. Monet niistä on jo purettu tai ne ovat uudessa käytössä.
Lahden kaupunki perustettiin
vuonna 1905. Kun Lahdesta vuonna
1878 tuli kauppala, siellä asui vain noin
200 henkeä. Asukkaita on edelleen alle
100 000, mutta linja-auto- ja rautatieasemia kaupungissa on ollut kaikkiaan
kymmenen. Niistä kuusi on purettu ja
kaksi on edelleen alkuperäisessä käytössään.
Junaliikenne oli liikennemuodoista
tärkein aina 1900-luvun loppupuolelle saakka, kunnes linja-autot ohittivat
suosiossaan junamatkustamisen. Jo
1800-luvun lopulla saatettiin todeta
vesiliikenteen jäävän rataverkoston tiuhentuessa toiseksi.

Riihimäeltä Lahden kautta Pietariin.
Samalla yhdistettiin Vesijärvi ja Päijänne kanavalla. Nämä päätökset muuttivat kylän kohtalon. Vesijärven pohjukkaan, kylän läheisyyteen, edullisten
kuljetusväylien äärelle alkoi 1860-luvun
lopussa kehittyä sahateollisuutta. Rata
avattiin vuonna 1870.
Lahden nykyinen rautatieasema on
järjestyksessä kolmas pääasema. Ensimmäinen rakennettiin samaan aikaan radan kanssa, vuonna 1869, mutta se
paloi jo viiden vuoden kuluttua. Aseman ulkonäkö tunnetaan lähinnä asemapäällikkö E. Hedmanin vesivärimaalauksesta.
Vuonna 1874 rakennettu toinen
rautatieasema oli koristeellinen, melko
kookas puurakennus, jota täydensi pieni torni. Tuohon aikaan Lahdesta lähti
päivittäin puolisen tusinaa junaa sekä
itään että länteen päin. Asema purettiin
vuonna 1935 ja raidealuetta levennettiin sen paikalle.
Lahden kolmas pääasema valmistui
vuonna 1935. Thure Hellströmin piirtämä asema rakennettiin aikaisempia
asemia noin sata metriä lännemmäs,

PÄÄRAUTATIEASEMA

Lahti oli vielä pieni harmaa raittikylä
Ylisen Viipurintien varrella, kun senaatti päätti vuonna 1867 linjata rautatien
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Vesijärvenkadun ja Rautatienkadun
väliin jäävän asematorin etelälaitaan.
Uusi asema ja viereen rakennettu alikulkukäytävä tulivat suureen tarpeeseen. Lahtelaiset pitivät vanhaa puista
rautatieasemaa nuoren, vauhdikkaasti
kehittyvän kaupungin arvolle sopimattomana, olihan Lahden asema noussut
jo seitsemänneksi vilkkaimmaksi asemaksi Suomessa henkilöliikennekilometreillä mitaten.
Kun asema valmistui, sen ympäristö oli miltei rakentamaton. 1930-luvulla aukiolle suunniteltiin linja-autojen
lähtölaitureita, mutta suunnitelma ei
tällaisenaan toteutunut, vaan linja-autoasema rakennettiin vuonna 1939 toiselle puolelle kaupunkia.

Vesijärven asema edusti Valtionrautateiden suunnittelijan Knut Nylanderin tyyppipiirustusta numero neljä. Asemarakennus oli epäsymmetrinen, yksikerroksinen ja siinä oli suurehko sisäänvedetty avokuisti ja koristeellisia puuleikkauksia.Ympäristöön rakennettiin rautatieläisten asuintaloja. Pian aseman äärelle tuli myös ravintola ja kioski.
Postikortti: Vesijärven asema 1920- tai 1930-luvulla. Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto.

junaa omissa saleissaan.
Ensin linja-autot alkoivat syödä
Vesijärven vesikuljetusten kannattavuutta 1930-luvulta alkaen, sitten kasvava rataverkko. Henkilöliikenne lakkasi vuonna 1965, tavaraliikennekin teollisuuslaitosten sulkemisen myötä lopullisesti vuonna 1990. Asema ränsistyi. Se
sai kuitenkin uuden elämän, kun Vesijärven entinen teollisuusalue muutettiin kulttuurin ja vapaa-ajan keitaaksi
2000-luvun vaihteessa.

VESIJÄRVEN ASEMA

Lahti luokiteltiin vain kolmannen luokan asemaksi. Tuleva kasvu osattiin
kuitenkin ennustaa. Sen vuoksi noin
kilometrin päähän päärautatieasemasta
länteen rakennettiin rautatievarikko.
Tästä haaroitettiin teollisuuspistoraide
Vesijärven satamaan, jonne nousi pieni rautatieasema. VR pystytti radan
varrelle hiihtostadionin kohdalle vuonna 1938 myös seisakkeen, jota käytettiin Salpausselän kisojen aikaan.
Vuosisadan vaihteeseen mennessä
satama oli kasvanut Venäjän toiseksi
vilkkaimmaksi Pietarin jälkeen. Asemaa
laajennettiin vuonna 1917, jotta eri
luokissa matkustavat saattoivat odottaa

LOVIISAN – VESIJÄRVEN
RADAN ASEMAT

Jo heti Riihimäen ja Pietarin välisen
radan ja sen Vesijärven satamaan vievän
pistoraiteen valmistuttua vuonna 1870
alettiin pohtia ratayhteyden rakenta65
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uoma näkyy monin paikoin kaupungissa vieläkin.
AHTIALAN RAUTATIEPYSÄKKI

Lahden liikenneolot paranivat suuresti
1930-luvun alussa, kun Lahden uusi
asemarakennus ja sen viereinen alikäytävä rakennettiin ja junayhteys Heinolaan avattiin. Rautateille oli ilmestynyt
kilpailija, linja-auto. Sen lyömiseksi rataverkkoa alettiin laajentaa.
Pysäkeillä ja seisakkeilla käytettiin
tyyppipiirustuksia, jotka laadittiin Valtionrautateiden omassa huonerakennustoimistossa. Vuonna 1956 Nastolasta Lahteen liitetyssä Ahtialassa on jäljellä lähes täydellinen puinen asemakokonaisuus, vaikkakaan ei enää alkuperäisessä käytössään. Asema on vaatimaton
ja mittasuhteiltaan perinteinen. Koivurivi ja korkeat jalokuuset ovat Ahtialan
asema-alueen runko. Rakennukset on
sijoitettu suoran raitin varrelle, rehevän
puistomaisen puuston keskelle.

Loviisanradan Niemen asema vuodelta 1907 tai 1908. Kuva: Artur
Johansson, Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto.

mista merisatamaan pääasiassa puukuljetuksia varten. Loviisa tarttui tilaisuuteen.
Rata avattiin väliaikaiselle liikenteelle vuonna 1900. Rautatie oli kapearaiteinen, seitsemäs lajiaan Suomessa.
Asema rakennettiin Lahden kauppalan
pohjoispuolelle Vesijärven rannalle Niemeen. Se oli kaunis jugendvaikutteinen
hirsirakennus, jossa oli korkea aumakatto ja komea harjakoriste. Asema vaurioitui pahasti vuoden 1918 sodassa,
eikä sitä sen jälkeen enää käytetty matkustajaliikenteessä. Valtionrautatiet
hoiti Loviisan radan liikennettä Lahden
asemalla vuoteen 1914, jolloin sille rakennettiin oma vaatimaton asema pääradan varteen silloisen päärautatieaseman taakse.
Loviisan radan liikenne lopetettiin
huhtikuussa 1960 ja sen Lahden-asemat purettiin 1970-luvun alussa. Rata-

Lahden toinen, vuonna 1935 purettu päärautatieasema
1900-luvun alussa. Postikortti: Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto.
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LAHDEN LINJA-AUTOASEMAT

kaikissa mahdollisissa yksityiskohdissa.
Saapuva liikenne tuli talon pääsisäänkäynnin eteen. Lähtevä liikenne
odotti talon toisella puolella. Vieressä
oli bussien pysäköintialue.

Linja-autoliikenne alkoi Lahdessa keväällä 1923, jolloin Lahdesta saattoi
päästä linja-autolla Koskelle ja Heinolaan. Vähin erin liikenne vilkastui.
Vuonna 1930 Suomalainen Shell Osakeyhtiö rakensi kauppatorin viereen
huoltoaseman, jonka yhteyteen sijoitettiin linja-autojen lähtö- ja tulopaikat.
Shell ei kuitenkaan halunnut rakentaa
varsinaista linja-autoasemaa.
Kaupunginarkkitehti Kaarlo Könönen sai tehtäväkseen aseman suunnittelun. Aseman avaaminen syyskuussa
1939 oli suuren juhlan aihe Lahdessa.
Paikallinen lehti kirjoitti: “Jo nyt, vaikka asemarakennuksen ja sen ympäristöjen viimeistelytyöt vielä ovatkin kesken,
tarjoaa uusi rakennus upean näyn. Sen
arkkitehtonisesti yksinkertaisen sommitelman tehoa lisäävät 28 metrin korkuinen klinkkereillä peitetty torni, ravintolapäädyn puolipyöreä, soma ikkunarivistö ja 7-ovinen pääsisäänkäytävä,
joka myöhemmin somistetaan kukkaistutuksin”.
Aseman toiminnot oli Tampereen
linja-autoaseman esikuvan mukaan
jaettu kolmeen osaan, sisääntulohalliin,
myymäläosaan ja rahtisiipeen. Materiaalit olivat ajan tapaan tasokkaita:
tammi-ikkunat, runsaasti tiukkasyistä
honkapuuta, kuparikoristeita, terrastirappaus. Odotushallissa oli hauska pyöreä istuin, jonka keskellä kasvoi palmu.
Ravintolasali kalustettiin Askon pöydin
ja tuolein – paikallisuutta oli suosittu

STATIONSBYGGNADERNA
I LAHTIS

RESUM
É

Lahtis har under sin existens haft sammanlagt tio buss- och järnvägsstationer. Av dem har sex lagts ned, medan
två fortfarande är i ursprunglig användning.
Senaten beslutade år 1867 att dra
en järnvägslinje från Riihimäki via Lahtis till S:t Petersburg. Samtidigt förenades Vesijärvi och Päijänne med Vääksy kanal. Banan öppnades för trafik
1870. Den nuvarande centralstationen
är den tredje i ordningen i staden.
Från järnvägsdepån drogs ett industristickspår till Vesijärvi hamn, där
en liten järnvägsstation byggdes. Lovisa–Vesijärvibanan öppnades för temporär trafik år 1900. Stationen byggdes i Niemi vid stranden av Vesijärvi
norr om Lahtis köping.
På 1930-talet öppnades en järnvägsförbindelse mellan Lahtis och Heinola. På denna bansträcka finns det i
Ahtiala en stationsmiljö i trä som är
bevarad i nästan fullständigt skick.
År 1939 öppnades Lahtis busstation, som är ritad av stadsarkitekten
Kaarlo Könönen.
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KESTIKIEVARI – PAIKKA LÄHDÖN
JA PERILLEPÄÄSYN VÄLILLÄ
Jouko Heinonen
fil. tri, museoneuvos, Lahden kaupunginmuseo

“Majatalo l. kestikievaritalo, paikka,
missä matkustajat (myös postinkuljettajat) saavat maksua vastaan kyytihevosen
lähimpään majataloon sekä ruokaa ja
majaa. Kyytimaksusta säädetään kyydinpitoa koskevassa asetuksessa. Ruuan- ja
majanmaksu taas on suoritettava maalla kuvernöörin ja kaupungissa maistraatin vahvistaman taksan mukaan.”
(Tietosanakirja 1913.)

den varaan. Vaikka kyyditys- ja kestitysvelvollisuus koski vain virka-asioita,
vaativat säätyläiset jatkuvasti laittomia
ilmaispalveluja. Pakkokestitys kiellettiin
virallisesti useaan otteeseen, ensimmäisen kerran vuonna 1441.
Kuninkaat alkoivat jo 1300-luvulla antaa määräyksiä majapaikan, ruuan
ja juoman tarjoamisesta maksua vastaan
matkustajille ja tavernoiden perustamisesta yleisille teille. Kalmarin unionin
aikaan 1400-luvulla vahvistetun kuningas Kristofferin maanlain mukaan kihlakunnantuomari oli velvollinen huolehtimaan tavernoiden ja kyytirättärien,
syrjäseutujen kyyditysvirkamiehien,
asettamisesta teiden varsille.
Kustaa Vaasakin joutui 1500-luvulla useaan otteeseen kieltämään laittoman kyydityksen ja kestityksen vaatimisen. Maksullisia palveluja oli runsaasti saatavilla: Suomessa oli 1550-luvulla virallisten tavernoiden ohella 238
yksityistä maakrouvia ja 192 merikrouvia. Niiden määrää pyrittiin rajoittamaan, kun juopottelu kirkonmäellä jumalanpalvelusten jälkeen yleistyi, mutta monet papitkin harjoittivat kirkolla

Matkan tekeminen on tavallisuudesta
poikkeava, monesti eksoottinen tapahtuma. Suuri osa fantasiakirjallisuudestakin perustuu matkan tekemiseen ja
yöpymiseen poikkeavissa oloissa, jotka
muistuttavat käsityksiämme keskiajan
elämästä ja tuon ajan maaliikennejärjestelmästä – kestikievari- ja kyytilaitoksesta.
Ruotsin valtio alkoi 1200-luvun lopulla järjestellä ihmisten, viestien ja tavaroiden kulkemista. Kruunu oli kiinnostunut omasta kyyti- ja kestitysjärjestelmästä, ja 1400-luvun alussa järjestelyt määrättiin nimismiesten vastuulle
talonpoikien avustuksella. Kirkko järjesti omien asioidensa kulun pappiloi68
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oluenmyyntiä.
Kun matkantekoon meni aikaa,
niin yöpymisestä, ruokailusta, juomasta ja juttelemisesta majatalossa muodostui tärkeä sosiaalinen kokemus. Majataloissa oli alkuun yksi vierashuone, josta rahvas arvokkaampien vieraiden saapuessa siirrettiin talliin tai tuvan lattialle. 1600-luvun lopulla alkoivat yleistyä
omat huoneet aatelisille, muille säätyläisille ja rahvaalle. Kahdessa ensimmäisessä pidettiin vuodevaatteitakin. Majataloja piti olla parin peninkulman välein.
Hevoset ja ajajat tulivat majatalojen ulkopuolisista taloista.
Monet säätyläisistä majoittuivat
edelleen kartanoihin ja pappiloihin tai
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porvareiden luo kaupungeissa. Rahvas
taas yöpyi tienvarren tutuissa taloissa
tai taivasalla omin hevosin ja eväin,
koska majatalot olivat kalliita.
Ruuan ja rehun hinta määriteltiin
maanlaissa tai käräjillä. Erityisesti oluen
hinta ja laatu aiheutti jatkuvasti riitoja. Salakapakoista olutta sai majataloja
halvemmalla. Jo Kustaa Vaasa pyrki lisäksi vuonna 1551 kieltämään tarjoilun
kruunun majataloissa muille kuin matkustavaisille, jotta asiakaskunnan taso
pysyisi korkealla.
Kyytijärjestelmä vakiintui hollikyydiksi, talonpoikien yleiseksi kyyditysvelvollisuudeksi, 1600-luvun jälkipuoliskolla. Jo aikaisemmin oli annettu

Koskipään kievari 1910-luvulla. Kuva: Itä-Hämeen museo, Hartola.
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HERROJEN
KULJETUSJÄRJESTELMÄ

yleinen lupa kievareiden perustamiseen.
Kievareista tuli vuonna 1649 kestikievarijärjestyksellä majataloja ja ravintoloita, joissa palveluja myytiin rahalla ja
joissa talonpojat odottelivat kyytejä.
Hinnoista oli kiinteä taksa. Kievaritalon
piti olla varsin suuri kolmine vierashuoneineen ja 24 hevosen talleineen. Alkoholin myynti ei ollut muille sallittu kahden peninkulman säteellä. Kievarissa
tuli myös olla pöytäliinoja ja pyyhkeitä ja keittiö astioineen vieraiden käytössä säädynmukaisen aterioinnin varmistamiseksi. Kievareista tuli maaseudun
uusia keskuksia.
Kievari- ja kyytilaitos oli vilkkaimmillaan 1800-luvun alkupuolella. Kievareita lienee ollut tuhatkunta ja niiden
väli noin 15 kilometriä. Kievarinpito
annettiin tuolloin usein urakalle samoihin taloihin.
1800-luvun puolivälin jälkeen kyyditys muuttui junien ja laivojen syöttöliikenteeksi. Kievarit menettivät päätulonsa, kun raittiusliike onnistui monin
paikoin lopettamaan niissä alkoholintarjoilun. Sitä ennen ne olivat saaneet
lisätuloja, kun kiertävät komeljanttarit
ja esiintyjät olivat ottaneet ne tukikohdikseen. Markkinapaikkakunnilla, kuten Lahdessa, huippusesongit ajoittuivat
silti vasta 1900-luvun alkuvuosiin. Linja-autoliikenteen yleistyminen 1920luvulla vei kievari- ja kyyditysjärjestelmältä pohjan ja tarjoilukin siirtyi kieltolakiaikana maan alle. Kyydityslaitoksen rippeet lopetettiin vuonna 1955.

Virkamiesten majoitus- ja kyyditysjärjestelmäksi kehitetty laitos pysyi 1800luvulle saakka eliitin käytössä. Vasta
viimeinen vuosisata toi tavallisen rahvaan sen käyttäjäksi laajemmin. Kyyditysvelvolliset ja kievarinpitäjät pyrkivät koko ajan pitämään hinnat korkeina. Hollikyytejä odottaville kuskeille
kievarit antoivat välähdyksen “herrojen” elämäntavoista ja paremmista
ruuistakin. Viranomaiset valvoivat kestikievarilaitosta ja tekivät tarkastuksia.
Matkustajat saattoivat kirjoittaa valituksensa kievarissa pidettyyn kirjaan.
Tämä takasi jonkinlaisen tason, vaikka
huomautukset syöpäläisistä olivat yleisiä.
Kievareita arvosteltiin koko ajan
pahantapaisesta elämästä, jota hollituvissa harjoitettiin – varsin samoin sanoin kuin markkinoitakin. Erityisesti
surtiin nuorten kyytipoikien saamaa
esimerkkiä myös hevosten huonossa
kohtelussa. Tosin salakapakoissa sai
halvemmalla samanlaisia palveluja.
1900-luvun alussa kaupungeissa oli jo
nykyaikaisia ravintoloita, mutta silti
Lahden parissa kievarissa myytiin
markkinapäivinä tuhansia olutpulloja,
eikä moni isäntä selvinnyt torille asti.
Tulolähteenä alkoholi oli kievareille tärkeä tekijä. Ympäristölle kievarit
olivat merkittäviä talouskeskuksia, joihin voitiin myydä tuotteita ruotsinvallan aikana ilman inhottua veroa, pikku70

L Ä H D Ö N
K E ST I K I EVA R I

–

JA

PA I K KA

SAA P U M I S E N

L Ä H D Ö N

tullia. Kun hollikyytivelvollisuudesta
luovuttiin ja siirryttiin sopimuksenvaraiseen urakkajärjestelmään, ne olivat
kylän vauraimpia taloja. Ne olivat myös
kooltaan suurimpia, koska rakennuksista oli kievarijärjestyksessä määräykset.
Kestikievari oli välietappi jossain
matkan alun ja lopun välillä. Siellä viivyttiin yleensä yksi yö, 1800-luvun lopulla usein vietettiin vain lepohetki.
Sinäkin aikana kuultiin tärkeimmät
uutiset ja saatiin matkaohjeet seuraavalle etapille. Tunnelmat vaihtuivat kievarista toiseen, mutta välietapin idea
säilyi.
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RESUM
GÄSTGIVERIET
É
– EN PLATS
MELLAN START
OCH MÅL FÖR RESAN
Svenska staten började i slutet av1200talet organisera transporten av resande, post och varor. I början av 1400talet utfärdades en förordning som ålade länsmännen att organisera skjuts av
resande med hjälp av bönderna. Kyrkan
organiserade sin egen verksamhet med
prästgårdarna som stödjepunkter för
skjuts och härbärgering. Enligt kung
Kristoffers landslag från 1400-talet ålåg
det häradshövdingen att sörja för att
det vid vägarna fanns gästgiverier och
skjutsrättare, dvs. befattningshavare som
hade hand om skjutsväsendet ute i bygderna.
I Finland fanns det i slutet av 1550talet förutom officiella gästgiverier 238
privata lantkrogar och 192 hamnkrogar.
Gästgiveri- och skjutsväsendet var som
livligast i början av 1800-talet. I Finland
ska det då ha funnits ett tusental gästgivare på halvannan mils avstånd från varandra.
Efter mitten av 1800-talet förvandlades skjutsningen till matningstrafik för
tåg och fartyg. Gästgivarna förlorade sin
huvudsakliga inkomstkälla, när nykterhetsrörelsen på många håll lyckades
göra slut på utskänkningen av brännvin.
Busstrafiken, som på 1920-talet blev allmän i landet, slog undan benen på gästgiveri- och skjutningssystemet, och även
utskänkningen gick under förbudslagstiden under jorden. Det som fanns kvar
av skjutsningsväsendet upphörde totalt
år 1955.

Kirjallisuutta:
Mauranen, Tapani. “Muutos tuli maantietä
pitkin”. Teoksessa Mauranen, Tapio
(toim.) Maata, jäätä, kulkijoita. Tiet, liikenne ja yhteiskunta ennen vuotta 1860.
Tielaitos, Helsinki 1999.
Vakkilainen, Matti. Vanhoilla valtateillä. Kruununteiden ja kansanpolkujen vuosisataisia
vaiheita. Scan-Auto, Helsinki 1982.
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Matkustajia Malmilla. Kuva: Finnair.
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I L M AT I E – V I I M E I S E N Ä
R A K E N N ETT U
Seppo Sipilä
tekn. tri, Ilmailumuseoyhdistys

“Ja sitten äkkiä olemme keskellä säteilevää auringon paistetta yläpuolella sumun. Ja kaikki tyyntyy äkkiä mielessä,
taivaan suunnattomasta sinestä, auringon säteilystä, alla loppumattomiin leviävistä pilvimaisemista vuotaa suunnaton
rauha mieleen.”
Mika Waltari, 1937

ta toiseen saattoi kestää päiviä tai jopa
viikkoja. 1930-luvun lopulla oli jo
mahdollista päästä mantereelta toiselle
vuorokaudessa ilman välilaskuja.
Maailman nopea muuttuminen on
saattanut ilmailun rakennus- ja miljööperinnön vaaraan. Lentokoneiden ja
matkustajamäärien kasvu on usein johtanut lentoasemien laajentamiseen, jossa vanhaa rakennus- ja kiitotiekantaa ei
ole säästetty. Uudempia ja suurempia
lentoasemia rakennettaessa on lukuisia
vanhoja ilmailupaikkoja kokonaan lakkautettu ja otettu muuhun käyttöön.
Kun vanhimpienkin tarkoitukseensa
erityisesti suunniteltujen matkustajalentoasemien rakentamisesta on kulunut vain ihmisikä, ei niiden kulttuurihistoriallista arvoa jälkipolville ole
useinkaan osattu ymmärtää.

Ilmailu on kaikista liikennemuodoista
nuorin. On kulunut vasta sata vuotta
ilmaa raskaampien lentokoneiden ensimmäisistä lyhyistä ponnistuksista irti
maankamarasta. Lentokoneen koko kehityskaari tienraivaajien puu- ja kangaspäällysteisistä rakennelmista nykyisiin
valtaviin matkustajakoneisiin on tapahtunut 1900-luvulla. Vuosisatoja sitten
purjeiden ja höyryn aikakaudella perustettuja satamia ja rautatieasemia on
edelleen laajalti käytössä, mutta maailman ensimmäiset varta vasten matkustajaliikenteelle suunnitellut lentoasemat
ovat peräisin 1920-luvulta.
Ilmaliikenteen yleistyminen merkitsi ennennäkemätöntä mullistusta
maailman mittasuhteisiin. Ennen lentokoneen aikakautta matkanteko maas-

MATKUSTAJALIIKENTEEN
VARHAISVAIHEET

Matkustajalentoliikenne oli 1920-luvulla vielä lapsenkengissään ja liikenne
vähäistä. Suppeaan reittiverkostoon
kuului sekä maa- että vesilentoasemia.
74
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Pohjoismaat rannikoineen ja järvineen
olivat vesilentoliikenteelle erityisen
otollisia. Suomessa suhtauduttiinkin
penseästi kalliiden maalentokenttien
rakentamiseen – olihan tuhansien järvien maa pitkine rannikoineen kuin
luotu vesikoneliikenteeseen, jota lensi
jo vuonna 1924 kotimainen lentoyhtiö
Aero. 1930-luvulle tultaessa matkustajaliikennettä palvelevat maalentoasemat
olivat kuitenkin jo vakiinnuttaneet asemansa Manner-Euroopassa siinä määrin, ettei lentosatamilla ollut käytännössä mahdollisuuksia laajenevan reittiverkon täysipainoiseksi osaksi.
Muun Euroopan näkökulmasta
saarta muistuttavalle Suomelle oli tärkeää olla putoamatta kehityksen kelkasta. Niinpä myös Suomen suurissa kaupungeissa alkoi 1930-luvun alkuvuosina maalentoasemien suunnittelu. Vuo-
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sikymmenen lopulla säännöllistä reittiliikennettä palvelivat jo useat lentoasemat, mm. Artukaisten kenttä Turussa,
Malmin kenttä Helsingissä, Oritkarin
kenttä Oulussa sekä Viipurin, Imatran,
Vaasan ja Kemin kentät.
Matkustajaliikennettä palvelleet ensimmäisen sukupolven lentoasemat
Suomessa olivat pääasiassa karuja ja pelkistettyjä, eivätkä niiden vaatimattomat
puurakenteiset terminaalit ja konesuojat tavoitelleet rakennustaiteellisia arvoja. Poikkeuksen tekivät kansainväliset
lentoasemat Turun Artukaisissa ja Helsingin Malmilla.
Artukaisten lentoasema oli ensimmäinen Suomeen valmistunut matkustajaliikenteen maalentokenttä. Sen vihki juhlallisesti käyttöön presidentti P. E.
Svinhufvud syyskuussa 1935. Terminaaliksi oli modernisoitu funktionalis-

Turun Artukaisten lentoaseman vihkiäiset 8. syyskuuta 1935. Kuva: G. Ståhlen kokoelma.
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tiseen tyyliin vanhan Artukaisten kartanon entinen pehtorin asunto. Artukaisten kenttä oli tärkeä kansainvälisen
liikenteen portti ja välietappi Helsingin
ja Tukholman upouuden Bromman
lentoaseman välisellä lentoreitillä. Reitti
avattiin vuoden 1936 lopussa Helsingin
Malmin lentoaseman kiitoteiden valmistuttua toimintakuntoon. Artukaisista lennettiin myös kotimaan reittiliikennettä Helsingin ja Vaasan uusille
maalentokentille.
Malmin alusta alkaen lentoasemakokonaisuudeksi suunnitellut massiiviset rakennukset kohosivat paitsi palvelemaan käyttötarkoitustaan, myös
1930-luvun funktionalismin sulavia
linjoja ilmentäviksi rakennustaiteen
monumenteiksi. Lentoasema on näyttävä avantgardistinen kokonaisuus ja
oman aikansa rakennusteknillinen taidonnäyte, joka keräsi valmistuttuaan
kansainvälistä tunnustusta.
Malmin lentoasema on maamme
ensimmäinen lentoasema, joka on rakennuksineen suunniteltu alusta alkaen
kansainväliseksi matkustajalentoasemaksi. Sen vaativaan maaperään rakennetut 800-metriset betonipäällysteiset
kiitotiet, mittarilähestymislaitteet ja
muu varustelu edustivat aikanaan kaikkein moderneinta lentokenttärakentamista. Kenttä otettiin käyttöön joulukuussa 1936 kiitoteiden valmistuttua
toimintakuntoon, jottei pääkaupunki
jäisi ilmaliikennemottiin lentokaluston
siirryttyä kellukkeilta Turun ja Tukhol-
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man maakentille. Terminaali ja lentokonehalli olivat tuolloin vielä keskeneräisiä.
Malmin lentoaseman funktionalistiset rakennukset ovat Yleisten rakennusten ylihallituksen virastoarkkitehtiryhmän Dag Englundin, Onni Ermalan ja Vera Rosendahlin käsialaa. Hohtavan valkoinen pyöreä päärakennus
siipineen ja yhtenäisine näköalaparvekkeineen on sijoitettu kiitoteihin nähden
optimaaliseen paikkaan. Puolipyöreästä asemaravintolasta avautuu loistava
näköala sekä lentoliikenteen että lähtöja tuloaulan hyörinän seuraamiseen.
Tyylikäs yli satametrinen lentokonehalli
oli valmistuessaan vuonna 1937 Euroopan toiseksi suurin, ja sen sisään mahtui yhtaikaa kuusi suurta Junkers Ju-52
-matkustajakonetta. Halli oli täysin
varusteltu myös lentokoneiden, moottoreiden ja potkureiden huolto- ja korjaustöitä varten.
Helsingin lentoaseman juhlallisissa
avajaisissa toukokuussa 1938 oli paikalla 2 000 kutsuvierasta, joukossa pääministeri Cajander, eduskunnan puhemies Hakkila, ulkoministeri Holsti ja
muita hallituksen jäseniä, marsalkka
Mannerheim, korkeimman sotilasjohdon muita edustajia, diplomaattikunta
lähes kokonaisuudessaan, suuri joukko
kansanedustajia, kaupungin edustajia
sekä 25 000 innokasta katsojaa. Avajaiset kruunasi suurin Suomessa siihen
mennessä järjestetty lentonäytös.
Matkustajaliikenteen kasvunäky76
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E R N ST I S O - K E I S A R I N L E NT O M AT K A
H E L S I N G I ST Ä V I I P U R I I N V U O N N A 1 9 3 7
1930-luvun loppupuolella uusi elementti ja
matkustustapa oli tullut toden teolla jokamiehen ulottuville, joskaan ei hinnoiltaan
aivan jokapäiväiseksi huviksi.Tunnettu matkakirjailija Ernst Iso-Keisari, entiseltä nimeltään Lampén, kuvaili Suomen Kuvalehdessä toukokuussa 1937 lentomatkaa uutukaisella kotimaanreitillä Helsingistä Viipuriin
Aero Oy:n Salama-nimisen koneen kyydissä:

alkoi kone laskeutua hiljalleen alaspäin, ja eipä
aikaakaan niin Viipurin lentokenttä keikutteli
meitä pehmeällä hiekallaan. Matkaa oli kestänyt pilkulleen 1 tunti. Kaikinpuolin ihana
matka. Ainoa haitta oli, ettei saanut puhella
koko sinä tuntina, sillä koneen ryske teki kaikki juttelut mahdottomiksi. Siis kokonainen tunti
piti pitää suunsa kiinni, joka kylläkin oli kova
koettelemus, mutta sujui se silti kivuttomasti,
kun oli niin paljon kaunista katseltavaa koneen ikkunoista.” (...)

“Huhkittiin ensin kenttää ristiin rastiin, kunnes
kone vähitellen irtautui maasta. Paljon tuntumattomammin kuin vesitaso nousee veden
pinnalta. Kaunis oli ilma ja aurinko paistoi täydeltä terältä. Näkyväisyys vallan mainio. Meteorologinen keskuslaitos oli ennustanut sumua
ja sadetta, mutta onneksi ei ennustus pitänyt
kutiaan. Partasuu foxterrier-narttukin nuoleskeli viiksiään pelkästä riemun tunnusta. Niin
sitä sitten käännyttiin itää kohti. Jo kahdeksantoista minuutin kuluttua nähtiin Porvoon
tuomiokirkko. Seurasi seitsemän minuutin kuluttua Loviisan pikkuinen kaupunki. Kovin pieniltä ja mitättömiltä näyttivät nämä kaupungit sieltä 900 metrin korkeudelta. Kotka oli jo
vähän muhkeampi. Lennettiin juuri keskeltä
kaupunkia. (…) Nähtiin Säkkijärven kirkonkylä ja kohta sen jälkeen alkoivat Viipurin esikaupungit näkyä silmissä. Koneen pärinä alkoi
saada vähemmän tärisyttävän äänen. Kohta

“Hinnat eivät ole suinkaan ylettömän korkeat.
Edestakaisin Viipuriin lippu maksaa alle 500
Smk*. Siis jonkin verran kalliimpi kuin ensimmäisen luokan piletti rautatiellä. Liikemiesten
kukkaro sen maksun helposti kestää, jos on
tärkeitä ja kiireellisiä asioita hoidettavana.Tavallinen turisti taas saa nähdä niin paljon kaunista, että hänen kerran elämässään kyllä kannattaa uhrata vähän rahaa saadakseen nähdä, minkä näköinen tämä meidän tuhatjärvinen maa todellakin on. Sanon sen uudelleen:
Pilvien reunoilta Suomen maisemat on katsottava.”

Ostovoimaltaan 500 markkaa vuoden
1937 rahaa vastaa noin 150 nykyistä euroa. Vuonna 1937 työmiehen kuukausipalkka oli alle 2000 markkaa.
*
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mät olivat lupaavat. Monet ulkomaiset
lentoyhtiöt, etunenässä AB Aerotransport, LOT ja Lufthansa, avasivat säännölliset lentoreitit Helsinkiin. Toukokuussa 1937 Malmin lentoasemalla oli
päivässä jo 14 säännöllistä nousua tai
laskua, joista neljä kotimaanlentoja Viipuriin ja Tampereelle.
Maailma oli kutistunut merkittävästi: Tukholmaan pääsi Helsingistä
kahdessa tunnissa, ja Aeron omat ulkomaanreitit ylsivät kesällä 1938 Tukholman lisäksi kuuden ja puolen tunnin
matkan päähän Berliiniin reittiä Tallinna – Riika – Kaunas – Königsberg.
Lontoo ja Pariisi olivat vain 11 tunnin
matkan päässä. Euroopan pisin, LOTyhtiön lentämä reitti ulottui Helsingistä
Jerusalemiin. 4 500 kilometrin matkan
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taittaminen kesti puolitoista vuorokautta.
Poikkeuksellisen tyylikäs ja moderni lentoasema oli valmistunut juuri sopivaan aikaan, vuoden 1940 Helsingin
olympialaisten lähestyessä. Se oli nuoren, itsenäisen ja kansainvälistyvän
maan komea näyteikkuna ulkomaille.
Jo vuoden 1939 syksyllä aloitettiin pohjois-eteläsuuntaisen pääkiitotien pidennys 1 400-metriseksi uusia suurempia
liikennekoneita ja olympiakisojen vilkasta lentoliikennettä ajatellen.
SOTAVUODET

Historian tapahtumat kääntyivät kuitenkin toiseen suuntaan syyskuussa
1939. Maailmansodan puhjettua vuoden 1940 olympiakisat peruuntuivat ja
Aeron jo tilaamat kaksi nelimoottorista Focke-Wulf Condor -matkustajakonetta jäivät saamatta. Loppuvuodesta
1939 alkaneet KLM:n ja British Airwaysin reittilennot loppuivat lyhyeen,
kuten muidenkin yhtiöiden liikenne
Helsingin lentoasemalle.
Talvisodan sytyttyä Malmin lentoasema otettiin ilmavoimien käyttöön, ja
matkustajaliikenne joutui siirtymään
muille kentille. Ulkomaanyhteydet lennettiin Vaasasta ja Turusta. Talvi- ja jatkosodan aikana lentoliikenne oli vähäis-

Aero oy:n kotimaanreittien laajentuminen 1937–1939.
Kuva: Finnair.
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Lapsia Malmin lentoasemalla matkalla turvaan Ruotsiin toukokuussa 1942. Kuva: Finnair.

tä, eivätkä lähtötunnelmat olleet kuten
ennen: Suomen lentoasemilta lennätettiin tuhansia sotalapsia turvaan Ruotsiin.
Välirauhan aikana vuosina 1940 –
1941 liikennekoneet kuitenkin palasivat pääkaupunkiin. Välirauha oli jännittynyttä ja kireää aikaa. Kesäkuussa
1940 Neuvostoliitto miehitti Baltian
maat ja Aeron Kaleva-niminen Junkers
Ju-52 ammuttiin alas reittilennolla Tallinnasta Helsinkiin. Reittiverkosto kuitenkin jatkoi laajenemistaan. Aeron
kolmesti viikossa lennettävä, Petsamon
pikalinjaksi nimitetty, laajennettu pohjoinen reitti Helsinki – Tampere – Vaasa – Kokkola – Oulu – Kemi – Rovaniemi – Sodankylä – Petsamo teki mah-

dolliseksi matkan Suomen etelärannikolta Jäämerelle vain kahdeksassa ja
puolessa tunnissa.
Jatkosodassa Malmin lentoasema
palveli Suomen ja Saksan ilmavoimien
lisäksi matkustajaliikennettä. Toisin
kuin lukuisat sotaa edeltäneen aikakauden lentoasemat muualla Euroopassa,
Malmin kenttä säästyi tuhoutumasta
ilmapommituksissa. Suomen ja Neuvostoliiton välisen aselevon jälkeen syksyllä 1944 saksalaiset joukot poistuivat
Malmin lentoasemalta sitä vahingoittamatta. Myöhemmin Lapin sodassa
useat pohjoisen lentoasemat eivät olleet
yhtä onnekkaita.
Sodasta selviytynyt Malmin lentoasema joutui liittoutuneiden valvonta79
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komission käyttöön, ja koko maassa
vallitsi tammi-helmikuuta lukuun ottamatta lentokielto heinäkuuhun 1945
saakka. Pääkaupungin lentoliikenne
hoidettiin Hyvinkään pienen lentokentän kautta aina vuoden 1947 alkuun
asti, jolloin Malmin kenttä palautui
suomalaisten hallintaan.
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Saksaan ja Hollantiin.
Aeron lisäksi ulkomaanreittiliikennettä lensi 1950-luvun alkuvuosina
myös yksityinen Karhumäki Airways,
jonka olivat perustaneet ilmakuvistaan
ja monipuolisesta ilmailutoiminnastaan
tunnetut Karhumäen veljekset. Yhtiöllä
oli Pohjanlahden yli yhteys Helsinki –
Joensuu – Jyväskylä – Vaasa – Sundsvall
sekä sittemmin yhteys Helsingistä Tampereen kautta Tukholmaan.
1940-luvun lopulla oli käynyt selväksi, ettei Malmin savikkoinen maaperä kestänyt uusia suuria matkustajakoneita. Kiitoteiden pidentäminen ja vahvistaminen osoittautuivat liian kalliiksi, joten päätettiin rakentaa uusi pääkaupunkia palveleva lentoasema.
Kun Helsingin olympialaiset vihdoin toteutuivat vuonna 1952, pääsi
Malmin lentoasema palvelemaan olympialiikennettä Seutulan keskeneräisen,
tilapäisesti avatun kentän rinnalla. Vielä
tuolloin säännöllistä reittiliikennettä
lensivät Aeron lisäksi Karhumäki Airways ja mikkeliläinen Savon lentolinjat
Oy.
Reittiliikenne siirtyi saman vuoden
lopulla Malmilta Seutulaan, nykyiselle
Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Uuteen lentoasemaan kuului aluksi lennonvarmistusrakennus, 2 000 metriä
pitkä kiitotie, asemataso sekä matkustajaparakki.
Malmin lentoasema palveli vielä
pitkään matkustajaliikennettä kaupallisen ilmailun uuden aluevaltauksen, ti-

MATKUSTAJALIIKENTEEN
UUSI TULEMINEN

Matkustajaliikenne nousi uuteen kukoistukseen sodan jälkeen. Helsinkiin
lensi uusi pohjoismainen yhteenliittymä Scandinavian Airlines, jolla oli Tukholmasta yhteys New Yorkiin. Vuonna
1946 alkoi säännöllinen Englanninyhteys, jota lensi British European Airways. Aeron lentokalusto täydentyi
tammikuussa 1947 peräti kahdeksalla
Douglas DC-3-matkustajakoneella.
Yhtiötä alettiin kutsua myös nimellä
Finnish Air Lines, joka pian lyheni
Finnairiksi, ja sen ensimmäiset lentoemännät aloittivat työnsä.
American Overseas Airlines ja Pan
American Airways ulottivat reittinsä
Malmille. Aeroflot avasi vuonna 1948
yhteyden Moskova – Leningrad – Helsinki, ja vuotta myöhemmin Czechoslovak Airlines aloitti lennot Helsingistä
Prahaan ja Kööpenhaminaan. Vuonna
1947 Aero kuljetti 38 811 matkustajaa,
mutta neljä vuotta myöhemmin luku
oli jo 91 387. Yhtiön omat reittilentokohteet ulottuivat jo Tanskaan, Länsi80
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lausmatkojen, palveluksessa. Aero lensi ensimmäisen tilauslentonsa vuonna
1949 Nizzaan Viri-matkatoimiston toimeksiannosta. Karhumäki Airways
aloitti kansainväliset tilauslennot vuonna 1951 Olympia-Auto-matkatoimiston palveluksessa. Matkat ulottuivat
Malmilta pian mm. Tukholmaan, Lontooseen, Roomaan, Madridiin, Algeriin
– aina Syyriaan, Israeliin ja Egyptiin
saakka. Vuosikymmenen loppupuolella myös tilauslennot siirtyivät Seutulaan
suuremman kaluston tullessa käyttöön.
Ilmavoimien yhteyslentue toimi
Malmilla aina vuoteen 1973 asti, jolloin
esikunta siirtyi Tikkakoskelle. Rajavartiolaitoksella on Malmilla edelleen tärkeä tukikohta. Yleisilmailun palveluksessa Malmin lentoasemasta on kehittynyt pääkaupunkiseudun kevyen lentoliikenteen keidas ja maamme merkittävin lentäjien koulutuskeskus, jossa
nykyisin saa oppinsa kaksi kolmannesta Suomen ammattilentäjistä ja puolet
kaikista lentäjistä.
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Alkuperäisestä 1950-luvun alun Seutulan lentoasemasta, nykyisestä HelsinkiVantaan lentoasemasta, ei liioin ole säilynyt juuri mitään.
Myös sota on verottanut ankarasti
vanhimman polven eurooppalaisia lentoasemia. Suomessa vetäytyvät saksalaiset joukot tuhosivat miinoittamalla ja
räjäyttämällä ensimmäisen polven lentoasemista mm. Kemin ja Rovaniemen
kentät sekä Ivalon kentän, jonka tosin
olivat rakentaneetkin. Sittemmin nämä
kentät on otettu uudelleen käyttöön.
Sotaa seuranneissa alueluovutuksissa
menetettiin Neuvostoliitolle Viipurin
Suur-Merijoen sotilaskenttä sekä Petsamon Yläluostarin kenttä.
Uusien lentoasemien rakentamisen
myötä useita vanhoja kenttiä on myös
tyystin lakkautettu ja niiden maat otettu muuhun käyttöön. Oulun vuonna
1936 avattu Oritkarin kenttä jäi pois
liikennekäytöstä vuonna 1953 uuden
kentän valmistuttua Oulunsaloon.
Kokkolan Laajalahden vanha kenttä jäi
pois ilmailukäytöstä 1950-luvun lopulla. Turun Artukaisista reittiliikenne siirtyi uudelle Ruskon kentälle vuonna
1955 ja muu lentoliikenne lakkasi kymmenen vuotta myöhemmin. Tampereen Härmälän kenttä sinnitteli matkustaja- ja sotilasliikenteen käytössä
aina vuoteen 1979, jolloin Pirkkalan
lentoasema valmistui.
Turun Artukaisten ja Tampereen
Härmälän lentoasemien alkuperäiset
terminaalit ovat säilyneet vain käyttö-

VARHAISVUOSIEN RAKENNUSJA MILJÖÖPERINTÖ

Kiitoteiden ja rakennuskannan laajentaminen liikenneilmailun tarpeiden
kasvaessa on tuhonnut matkustajaliikenteen alkuaikojen lentoasemamiljöitä
kaikkialla maailmassa. Kotimaisia esimerkkejä vanhan ilmailurakentamisen
katoamisesta uudemman alle ovat mm.
Joensuun, Vaasan ja Porin lentoasemat.
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tarkoituksestaan irrallisina rakennuksina. Kordelinin yrittäjäperhe pelasti ansiokkaasti huonoon kuntoon rappeutuneen Artukaisten terminaalin 1990-luvun lopulla ja muutti sen hotelliksi.
Artukaisten ilmailumiljööstä ei kuitenkaan ole säilynyt juuri mitään. Myös
Tampereen Härmälän kenttä on menettänyt miljöönsä asuinalueeksi Pirkkalan suuremman kentän valmistuttua,
vaikka pieni puurakenteinen terminaali
edelleen palveleekin paikallista laskuvarjokerhoa.
Sotilasilmailun saralla rakennusperintöä on jäljellä enemmän. Tampereen
Härmälässä on säilynyt 1930-luvulta
puolustusministeriön, Valtion lentokonetehtaan ja Ilmailuvarikon merkittävä
rakennuskokonaisuus. Kauhavalla sotilasilmailun rakennusperintöä edustaa
kunniakkaasti Lentosotakoulu ja Imatralla Immolan lentokentän rakennuskokonaisuus.
Vaikka siviililentoliikenteen rakennusperinnöstä onkin menetetty paljon,

PA I KAT

RA K E N N ETT U

on suomalaisilla yhtä kaikki syytä ylpeyteen. Maassamme on yhä elävänä
kokonaisuutena ilmailukäytössä yksi
maailman parhaiten säilyneistä varhaisaikojen siviililentoasemista, Malmin
lentoasema Helsingissä.
Helsingin seudulla sodan jälkeisen
ajan kasvupaineet ovat kohdistuneet
Malmin lentoaseman sijasta uudempaan Helsinki-Vantaan lentoasemaan,
jonka alkuperäisistä 1950-luvun alun
rakenteista ei olekaan enää juuri mitään
jäljellä. Raskaan lentoliikenteen siirtyminen toisaalle ja pääkaupunkiseudun
vilkkaat yleisilmailutarpeet ovat säästäneet Malmin useimpien muiden vanhojen siviililentoasemien kohtalolta.
Malmin lentoaseman kiitotiet ja
arkkitehtonisesti merkittävät rakennukset ovat säilyneet ilmailukäytössä lähes
alkuperäisessä asussaan ja laajuudessaan. Malmin lentokenttä on monimuotoisen ja rikkaan historiansa nykyvaiheessa yksi eheimmistä ja autenttisimmista varhaisista lentoasemamiljöistä maailmassa. Sellaisena se auttaa osaltaan täyttämään aukkoa kansainvälisen
liikenneilmailun kulttuuri- ja miljööhistoriassa.
Malmin kentän tulevaisuutta ovat

Malmin lentoasema 67-vuotispäivänään 15.5.2005. Kuva:
Seppo Sipilä.
82

L Ä H D Ö N
I L MAT I E

JA

SAA P U M I S E N

– V I I M E I S E N Ä

varjostaneet kuitenkin pyrkimykset ottaa kenttäalue asuinrakentamiskäyttöön. Tällöin suojellut rakennukset jäisivät vain käytöstään poistetuiksi sirpalemuistumiksi Artukaisten ja Härmälän
tapaan.
Malmin lentoasema on vuonna
1993 luetteloitu Museoviraston ja ympäristöministeriön laatimaan valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen
kulttuuriympäristöjen luetteloon ja valittu myös kansainvälisen DoCoMoMo-järjestön modernin arkkitehtuurin
merkkiteosten valikoimaan.
Elävänä rakennusperintökokonaisuutena Malmin lentokenttä on maailmanluokan harvinaisuus. Tätä kansainvälistä arvostusta heijastaa kentän valinta World Monuments Fundin maailmanlaajuiselle 100 uhanalaisimman
kulttuurikohteen listalle 2004–2005 ja
2006–2007.
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LUFTVÄGEN –
DEN SENAST
INRÄTTADE

RESUM
É

Det har inte gått mer än hundra år sedan flygmaskinerna första gången lyfte
från marken. De första flygplatserna i
världen, avsedda enkom för passagerartrafik, kom till på 1920-talet.
Första generationens flygplatser
för passagerartrafik i Finland var mestadels kala och spartanska. Undantag var
de internationella flygstationerna i Artukais i Åbo och i Malm i Helsingfors.
Av dem finns endast flygstationen i
Malm kvar i ursprungligt funktionalistiskt skick och i luftfartsbruk, färdig för
trafik år 1938 och ritad av Dag Englund, Onni Ermala och Vera Rosendahl.
Som ett levande byggnadsarv är
Malms flygplats en raritet i världsklass.
Det internationella erkännande flygplatsen fått avspeglar sig i att den av
World Monuments Fund blivit vald till
ett av de hundra mest hotade kulturmonumenten i världen 2004–2005 och
2006–2007 samt i att den av DoCoMoMo klassats som ett värdefullt kulturmonument inom modern arkitektur.
Framtiden för Malms flygfält förmörkas av strävanden att ta fältet i bruk
för bostadsbyggande. Om så sker skulle de skyddade byggnaderna fortleva
bara som reminiscenser av en tid som
var, i stil med Artukais i Åbo och Härmälä i Tammerfors.
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Suomen merisatamat ovat aina vastanneet suurimmasta osasta maamme vientiä ja tuontia. Tästä näkökulmasta vanha sanonta Suomesta saarena pitää yhä
paikkaansa. Tämä pätee myös matkustajaliikenteeseen.
Sataman syntyminen edellytti suotuisia luonnonolosuhteita. Satamaksi
soveltui ranta, joka oli tarpeeksi syvä
laivan tulla, mutta töyräältään matala,
jotta lastaus ja purkaminen onnistuivat.
Lisäksi tuli satamaan johtavan väylän
olla leveä eikä se saanut olla karikkoinen.
Pitkälle 1700-luvulle oli terva tärkein vienti- ja suola tuontituote. Suolan ohella tuotiin runsaasti viljaa, mikä
vähitellen tulikin tärkeimmäksi tuontituotteeksi suolan menettäessä asemansa.
Tervaa vietiin aluksi eniten Kaakkois-Suomen kaupungeista. Kun ne oli
menetetty Venäjälle, siirtyi tervakauppa Pohjanlahden rannikolle. Tervan
rinnalle vientituotteena nousi myöhemmin sahatavara. Molempien kuljetuksessa meren äärelle oli tärkeää jokiyhteys sisämaahan. Etenkin puutavaran

kuljetuksessa oli parempi mitä suurempi joki oli kyseessä. Luonnonolosuhteet
olivat joka tapauksessa hankalat, sillä
meren jäätyminen lopetti purjelaivaliikenteen. Ainakin ulkomaiset laivat pyrkivät pois rannikoltamme syksyisin peläten jään vangiksi jäämistä.
Satamiin rakennettiin varastoja,
tullimakasiineja, pakkahuoneita ja viljamakasiineja. Tynnyrikentät ja puutapulit olivat hieman syrjemmällä palovaaran takia. Laki kunnallisista satamajärjestyksistä annettiin vasta vuonna
1976, mutta satamilla oli usein omat
satamajärjestyksensä jo paljon aiemmin, esimerkiksi Turun Pikisaaressa sellainen oli jo vuonna 1796 ja Helsingissä
vuonna 1848. Palovaaran vuoksi saattoi ruuan valmistus aluksella olla kielletty – sitä varten oli tehty erityinen
keittohuone. Höyrylaivojen yleistymisen myötä näistä luovuttiin.
Satama ja kaupunki liittyivät erottamattomasti toisiinsa, koska molemmat olivat pieniä. Tuontitavara siirtyi
melko nopeasti kaupunkiin ja sen takamaalle. Vientitavaraa kerättiin satamaan pitkin talvea, mutta omia raken84
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Satamat olivat ennen paikkoja, joihin keräännyttiin ihmettelemään ja ihastelemaan kaukaa tulleita laivoja ja vieraita
ihmisiä. Kotkan sataman laituriin on kiinnittynyt Tornion ja Pietarin välisellä reitillä liikennöinyt höyrylaiva Aawasaksa.
Kuva: Daniel Nyblin 1890, Suomen merimuseo.

nuksia eivät tärkeimmät vientitavarat
tarvinneet. Varsinaisia satamakortteleita ja monikerroksisia varastoja EteläItämeren ja Pohjanmeren satamien tapaan ei tänne syntynyt.
Krimin sodan kesinä 1854 ja 1855
englantilaiset laivasto-osastot tuhosivat
etenkin Pohjanlahden satamia. Myös
1860-luvulla tapahtui monenlaisia
muutoksia. Helsingin ja Hämeenlinnan välinen rata valmistui vuonna 1862
ja sen jatkeena rata Sörnäisten satamaan
seuravana vuonna. Maakauppa vapautui vuonna 1863 ja kaupunkien jako
tapuli- ja maakaupunkeihin lopetettiin

vuonna 1868. Enää ei kaupunkien
kauppaa ja meriliikennettä rajoitettu.
Tervan ja sahatavaran rinnalle vientituotteeksi tuli vähitellen voi, jota
myytiin etenkin Englantiin suuria määriä. Sen varastoimiseksi rakennettiin
mm. Turkuun, Helsinkiin ja Hankoon
modernit varastosuojat. Turun voimakasiini on nykyään Viking Linen matkustajaterminaali. Hangossa vastaavasti
entistä voimakasiinia isännöi Rostockiin liikennöivä Superfast Ferries
Hangon Sataman ja ahtausliike Stevenan ohella. Paperi muodostui tärkeäksi
vientituotteeksi 1930-luvulta lähtien.
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L Ä H D Ö N

JA

SAA P U M I S E N

V E S I L I I K E NT E E N

NOSTURIEN VAIKUTUS

PA I KAT

RA K E N N U K S IA

kennettiin sosiaalitiloja sekä työhönottokonttori, minne aamuisin kokoonnuttiin ”huutoon”. Päivän työt jaettiin
paikalla olevien kesken. Usein tiloissa
toimi myös työmaaruokala. Merenkulkulaitos oli antanut 1950-luvulla asiasta
suosituksen, mitä paikoin noudatettiinkin, mutta lakisääteisiksi tällaiset tilat
tulivat vasta vuonna 1972. Ahtaajien
ammattikunta syntyi 1800-luvun loppupuolella. Sitä ennen miehistö lastasi
ja purki laivat.

Satamatyö oli ruumiillista ja keveni vähän vasta höyrylaivojen ja niiden vinssien myötä – varsinaisia sähkökäyttöisiä
satamanostureita oli yleisesti käytössä
1920-luvun lopulta lähtien. Helsinkiin
ensimmäisen nosturin hankki rautatielaitos jo vuonna 1894. Nosturit ovat
kuntien omistamia – kuten satamatkin.
Niissä toki operoivat yksityiset ahtaus-,
huolinta-, laivakauppa- ym. liikkeet.
Ruotsissa käytäntö oli pitkälti samanlainen, mutta ahtauskin kuului useimmiten kunnalle. Virossa satamat omisti
valtio, mutta niitä käyttivät yksityiset
yrittäjät.
Ahtaajia tarvittiin nosturien tulosta huolimatta paljon. Heitä varten ra-

SATAMIEN OHEISRAKENNUKSET

Satamiin ja niiden liepeille rakennettiin
1900-luvun alussa runsaasti kahvikioskeja sekä ahtaajien että myöhemmin

Dragsfjädissä olevan Taalintehtaan sataman harkittu ja uljas julkisivu merelle muodostuu kolmesta empirekauden
rakennuksesta, jotka ruukinpatruuna Ramsay rakennutti sataman tarvitsemia toimintoja varten. Kuva Elias Härö.
Museovirasto.
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myös kuorma-autoilijoiden tarpeisiin.
Niitä oli esimerkiksi Turussa muutaman sadan metrin välein. Jotkut toimivat yhä – asiakaskunta tosin koostuu
lähinnä turisteista tai läheisten verstaiden väestä. Nykyään ahtaajat haetaan
tauoilleen laivoilta ahtausliikkeen pikkubussilla.
Laitureilla oli toisenlaisia kioskeja.
Niistä oli näkyvyys ainakin kolmeen
suuntaan. Sisällä oli työpöytä, puhelin
ja ovessa luki tulli. Nykyään satamien
tehokkaissa valomastoissa on myös valvontakamerat.
Ahtaajat yleensä asuivat itse hankkimissaan asunnoissa, mutta ainakin
Turussa ahtausliike A.E. Erikcson saattoi tarjota työntekijöilleen asuntoja
puutaloissa Linnankadun ja Mittarinkadun varrella. Vastapäätä Forum Marinum -merikeskusta sijaitsevat talot on
suojeltu. Ahtaajia ei asukaskuntaan
enää juurikaan kuulu.
Valopetrolia eli lamppuöljyä ryhdyttiin tuomaan Suomeen 1870-luvulla
Kaspianmeren rannalta. Öljy oli lastattu tammitynnyreihin ja sitä kuljetettiin
hinaajien vetämissä proomuissa. Melko pian käyttöön otettiin tankkiproomut ja oikeat tankkilaivatkin.
Suomen ensimmäinen öljysäiliö rakennettiin Sörnäisiin vuonna 1888 ja
pian tehtiin seuraavat Viipuriin ja Vaasaan sekä 1900-luvun alkuvuosina
Tammisaareen, Turkuun ja Mäntyluotoon. Turussa tällä hetkellä vanhimmat betonikuoriset säiliöt ovat 1930-
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luvulta. Sittemmin on säiliöitä rakennettu moniin eri satamiin. Öljysatamat
ovat olleet yleisöltä suljettuja, mutta
suuret, joskus öljy-yhtiöiden värein
maalatut, säiliöt näkyvät kauas. Vastaavasti satamissa on kuntien pelastuslaitosten öljyntorjunta- ja sammutusalusten tukikohdat kalustevajoineen.
HÖYRYLAIVAT JA
MATKUSTAJALIIKENNE

Höyrylaivaliikenteen alettua rannikollamme syntyivät välittömästi matkustajalaivalinjat. Niistä pisin oli rannikkoa
seuraava Pietarista aina Tornioon jatkunut reitti. Harvat matkustivat koko linjan, mutta monien kaupunkien välillä
höyrylaiva oli kaikkein mukavin vaihtoehto. Matkustajia varten rakennettiin
satamiin paviljonkeja, odotushuoneita.
Alusten aikataulut eivät kovinkaan paljoa heittäneet, mutta kauempaa saapuvilla saattoi joutoaikaa jäädä.
Turussa höyrylaivaterminaali oli
aluksi lähellä Auransiltaa. Nykyisin rakennuksessa toimii ravintola Samppalinna. Laivojen koon kasvun ja joen
mataloitumisenkin vuoksi matkustajasatama siirtyi ulommas.
Kanavaniemen kärjessä oleva matkustajaterminaali vuodelta 1956 kävi
myös liian pieneksi ja jäi mm. satamavalvojien käyttöön. Siitä sisämaahan
päin rakennettiin vuonna 1972 Silja
Linen uusi terminaali, josta muutaman
sadan metrin päähän tehtiin vastaava
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tila Viking Linelle. Viking Line on sittemmin saanut uuden terminaalin.
Suomen ensimmäinen autolautta
aloitti liikenteen linjalla Korppoo –
Maarianhamina – Gräddö vuonna
1959. Sitä seurasivat Turku – Norrtälje ja Helsingistä Hansa Express vuonna 1963.
Matkustajat nousivat aluksiin ensin
korkeilta portailta, mutta pian rakennettiin kaksikerroksisia terminaaleja,
joiden yläkerrasta kuljettiin laivaan erillisiä sillakkeita pitkin – kuten nykyäänkin. Alun perin sillakkeet olivat avonaisia, mutta saivat pian katteen. Helsingissä terminaalirakennus – Olympiaterminaali vuodelta 1952 – oli rakennettu rinteeseen, joten matkustajat tulivat
suoraan toiseen kerrokseen. Terminaalirakennukseen sijoittuivat lipunmyynti, varustamon toimistotiloja, tulli, rajavartiolaitos passintarkastuksineen,
kioski tai kahvila sekä odotussali.
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enää kyljestä. Lisäksi perävaunuissa tai
konteissa kulkeva tavara voidaan varastoida ulos. Tarvitaan vain laaja kenttä.
Tämä on johtanut ulkosatamien rakentamiseen, koska läheskään aina ei enää
ole ollut mahdollista laajentaa laiturialuetta tai varastoaluetta vanhan sataman vieressä.
Samoihin aikoihin ro-ro-alusten
kanssa tulivat uudet entistä voimakkaammat jäänmurtajat. Nyt sekä Suomenlahden että Pohjanlahden satamat
pyrittiin pitämään avoinna kovinakin
jäätalvina. Tämän muutoksen myötä
jäivät käytöstä Hangossa rakennukset,
joita oli käytetty majoitettaessa suljetuista satamista tulleita ahtaajia. Talot
ovat toki yhä pystyssä. Jo paljon aiemmin oli siellä jouduttu sulkemaan siirtolaishotelleja, joihin Suomesta ulkomaille pyrkivät majoittuivat.
Pitkään oli satamissa eri-ikäisiä varastorakennuksia: puisia, tiilisiä ja peltisiä. Betonielementit ja pelti sekä teräsrakenteet ja muovitetut kankaat ovat
nykyään vallitsevia useimmissa paikoissa. Ulkomaanliikenteen satamissamme
ei taida olla montaa makasiinia 1950luvultakaan.
Heinäkuun ensimmäisenä päivänä
2004 astui Suomessakin voimaan kansainvälinen laivojen ja satamien turvallisuusjärjestelmä ISPS (International
Ship and Port Facility Security Code).
Tämä merkitsi satamien aitaamista,
kulunvalvontaa sekä matkustajien ja
lastien turvatarkastuksia. Käytännössä

LASTI NOUSEE PYÖRILLE

Autolauttojen perässä tulivat ro-roalukset, joissa kaikki lasti kulkee pyörillä. Satamiin rakennettiin uusia rakennuksia: suojia vetomestareille ja trukeille.
Ro-ro-tekniikka on vähentänyt nostureiden määrää sekä satamarautateiden
merkitystä. Rahdin kulkeminen yhä
enemmän pyörillä on muuttanut sekä
laivoja että laitureita. Laivat lastataan
keulasta tai perästä tai molemmista, ei
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satamiin pääsee nykyään vain laivamatkustajille varatuille alueille – eli terminaalista käytävää tai laituria pitkin laivaan.
Kokkolan ulkosatamassa Ykspihlajassa on pohjoismaiden ensimmäinen
täysin katettu lastiterminaali – kaikki
ahtaustyöt voidaan melkoisen suurtenkin alusten kanssa tehdä katon alla.
Paikkakunnalla on viritelty keskustelua
joidenkin rakennusten siirtämisestä
pois aidatulta satama-alueelta.
Sotien jälkeiseen aikaan saakka
katsottiin hyvään satamaan mahtuvan
paljon laivoja kerrallaan. Sittemmin on
ajateltu, että hyvässä satamassa tavara ja
matkustajat liikkuvat nopeasti eikä
alusten ole tarpeen jäädä päiviksi, ei
edes tunneiksi, laituriin.
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Mäntyluodon pooki, “Ryssäntorni”. Porin kaupungin
omistaman pookin, tunnusmajakan, suunnitteli Gustaf
Nyström ja se valmistui 1903 tärkeimpien satamatöiden
tultua Mäntyluodossa tehtyä. Kuva: Jarmo Saarinen.

SUOMALAINEN
SATAMAMAISEMA

sa, mutta autojen yleistymisen myötä
niiden sijainnilla ei enää ole ollut suurta merkitystä ja ne ovat muuttaneet pois
useimmista satamista. Lisäksi Suomessa on, monien muiden maiden tavoin,
satamien ja kaupunkien yhteys katkaistu leveillä valtakaduilla tai moottoriteillä. Satamien reuna-alueet ovat muuttuneet varastoalueista pienimuotoisiksi
maaliikennekeskuksiksi ja toimistoalueiksi.
Sen sijaan satamakäytöstä jääneitä
alueita on venesatamineen, kahviloineen, pienine bulevardeineen ja puistikkoineen tullut yleiseen käyttöön vapaa-ajan virkistysalueiksi. Muutamissa

Suomeen ei ole syntynyt satamiin tai
niiden välittömään tuntumaan monista ulkomaisista satamista tuttua ”waterfrontia” satama- ja varustamokonttoreineen, telakoineen, laivatarvikekauppoineen, merikouluineen, merimieskirkkoineen ja -kapakoineen, ilotaloineen, tatuointiliikkeineen. Osa näistä
laitoksista ei tosin soveltunut täkäläiseen lainsäädäntöönkään ja muut niistä ovat pienissäkin satamakaupungeissa selkeästi erillään.
Laivamuonittajilla, meklareilla ym.
on aikoinaan ollut rakennuksia satamis89
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SATAMIEN KATOAVA RAKENNUSPERINTÖ MEILLÄ JA MUUALLA

satamissa tai niiden sisääntuloväylien
varsilla on mielenkiintoisia vanhoja rakennuksia: pursiseurojen paviljonkeja.
Etenkin saha- ja paperiteollisuutta
on ollut Suomenkin satamien tuntumassa, samoin runsaasti hiiltä käyttäviä
voimalaitoksia. Monilla teollisuuslaitoksilla, kuten Nesteellä, Rautaruukilla ja Outokummulla, on jo pitkään ollut omat, muilta täysin suljetut satamansa.
Kalastuksessa ryhdyttiin 1950-luvun lopulta lähtien Suomessakin käyttämään troolareita. Se edellytti erillisiä
kalasatamia, sillä kalastajien vanhat
kotilaiturit eivät usein riittäneet syvyydeltään eikä niihin juuri päässyt ajamaan kuorma- tai säiliöautolla. Kalasatamia ryhdyttiin rakentamaan 1960luvun lopulla ja nyt niitä on kautta rannikon. Kalasatamissa on kylmätiloja ja
usein myös tiloja kalan jalostukseen
sekä kalastajien huolto- ja varastorakennuksia.

Vanha rakennuskanta on satamistamme pääosiltaan hävinnyt. Sen sijaan
alueilla, joita ei ole enää käytetty varsinaiseen satamatoimintaan, sitä on vielä jonkin verran jäljellä. Rakennuksia
on säästynyt erityisesti niissä kaupungeissa, joissa satama on joutunut väylän
mataloitumisen ja alusten koon kasvun
vuoksi siirtymään ulommas merta kohti. Ranta-aittoja yms. on jäänyt jäljelle
alueille, joita käytetään enää korkeintaan pienvenesatamina – esimerkiksi
Porvoossa, Uudessakaupungissa ja
muutamissa Pohjanlahden rannikkokaupungeissa.
Verrattaessa Suomen ja muiden
pohjoismaiden satamien rakennusperintöä on muistettava sotien aikaiset
pommitukset, jotka saivat paljon tuhoa
aikaan lähes jokaisessa satamassa Suomessa.
Keskeisimmissä vienti- ja tuontituotteissa on ollut eroja. Suomen satamakaupungit ovat olleet pienempiä
kuin muualla ja oikeastaan vain Pohjois-Ruotsin satamien kanssa samalla

Tapulikaupunkioikeuksien vuoksi kaupunkien tuli perustaa “tullikamari siihen kuuluvain pakkahuoneen, vaakahuoneen, kiinnipano- ja varastomakasiinien kanssa”. Kemin kivinen tullikamari rakennettiin vuonna 1912 ruutukaava-alueen laitaan niin, että sen komea pääjulkisivu
antaa satamaan. Klassillisia piirteitä omaava jugendkauden
rakennus on arkkitehti Walter Thomén suunnittelema.
Kuva: Elias Härö, Museovirasto.
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viivalla talviolosuhteita ajatellen. Rannikkoliikenne pienillä rahtialuksilla,
pientonnistolla, on Suomessa jäänyt
vähiin mutta kukoistaa muualla.
Viron satamissa on paikoin säilynyt
vanhaa rakennuskantaa, samoin neuvostoaikaista, mutta uusiakin satamia
suunnitellaan ja rakennetaan. Väylien
mataloituminen on ongelmana sielläkin. Tallinnan runsaan rakennusperinnön joukossa on satamien osuus verrattavissa Suomen tilanteeseen: vanhaa
rakennuskantaa on, mutta ei enää juurikaan nykyisellä toimivalla satamaalueella.
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RESUM
É
BYGGNADER
FÖR SAMFÄRDSEL
TILL SJÖSS
Hamnarna vid kusten i Finland har alltid stått för den största delen av exporten och importen, som en följd av
vårt läge i förhållande till Europa i övrigt.
I hamnarna uppfördes lagerbyggnader, tullmagasin, packhus och spannmålsmagasin.Tjärtunnor och brädstaplar placerades lite på sidan om på grund
av brandfaran. För stuvarna byggdes
personalrum och ett anställningskontor, där man om morgnarna samlades till “upprop”. Dagens arbeten fördelades mellan dem som var till städes. Ofta fanns det i lokaliteterna också en personalmatsal, och i hamnarna
och i närheten av dem byggdes på
1900-talet kaffekiosker i stort antal.
När ångbåtstrafiken kom i gång vid
kusten startades omedelbart linjer för
passagerartrafik. Längst av dem var den
som sträckte sig från S:t Petersburg till
Torneå. För passagerarna inrättades i
hamnarna paviljonger, väntrum.
Det gamla byggnadsbeståndet i
hamnarna har i huvudsak gett vika för
ny teknik och ett nytt byggnadsbestånd.
Sjöbodar och liknande lever kvar på
platser som numera på sin höjd fungerar som småbåtshamnar – som fallet är i Borgå, i Nystad och i några städer längs den österbottniska kusten.
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Helena Riekki
rakennushistorian tutkija, Kuopion kaupunki

vuonna 1845 rakentama Kuopio. Lähirantojen varveilla rakennetut kuunarit
ja lotjat veivät ja toivat tavaraa.
Kun Kuopio vuonna 1858 sai merija tapulikaupungin oikeudet, satamaan
rakennettiin tavaraliikennettä palveleva
tulli- ja pakkahuone. Ennestään siellä
oli kauppiaiden rantamakasiineja. Nämä makasiinit on sittemmin purettu.

“On lämpöinen sunnuntaiaamu, kun
saavumme laivassa Kuopion satamaan.
Päivä paistaa kirkkaana, ja vilpoisa tuulenhenkäys käy halki maiseman”, kirjoittaa arkkitehti Juhani Vikstedt vuonna 1926 ilmestyneessä kirjassaan Suomen kaupunkien vanhaa rakennustaidetta.
1920- ja 1930-luku olivat järviliikenteen vilkkaimmat vuosikymmenet.
Kuopiossakin matkustajalaivoja saapui
ja lähti päivän mittaan kymmenittäin
pohjoiseen Iisalmen suuntaan, itään
Muuruveden ja Juantehtaan sekä Vehmersalmen ja Heinäveden suuntaan
samoin kuin etelään Leppävirralle ja
Varkauteen. Pitemmät reitit veivät Varkauden ja Heinäveden kautta Savonlinnaan, sieltä Lauritsalaan ja Lappeenrantaan. Saimaan kanavan valmistuminen
vuonna 1856 avasi väylän Viipuriin ja
Pietariin sekä kauas maailmanmerille.
Kuopiolaiset kauppiaat varustivat
laivoja. Ensimmäinen höyrylaiva oli
Wiikin veljesten, kondiittori Carl Gustaf Wiikin ja arkkitehti Jean Wiikin

TAVARALIIKENTEEN
PALVELUKSESSA

Ensimmäisenä pystytettiin satamassa
yhä oleva tulli-, pakka- ja vaakahuone.
Se rakennettiin Carl Albert Edelfeltin
intendentinkonttorissa laatimien suunnitelmien mukaan vuosina 1859–60.
Rakennus on ainakin osittain pystyhirsinen. Muodoltaan se on ristipäätyinen
suorakaide ja korostukset ovat sveitsiläistyylisiä. Samantyylinen pakka- ja
vaakahuone nousi 1860-luvun puolivälissä Joensuuhun. Se rakennettiin Edelfeltin allekirjoittamien Hugo Trappin
piirustusten mukaisesti.
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Kuopion tulli- ja pakkahuonetta
laajennettiin eteläsivulta vuonna 1889
arkkitehti Leander Ikosen suunnitelmien mukaan. Jo kymmenen vuotta
aiemmin oli rakennettu erillinen vaakahuone lääninarkkitehti Ferdinand Öhmannin piirustuksia noudattaen. Näitä kahta rakennusta täydentää sataman
koilliskulmassa kolme kaupungin
1910-luvun puolivälissä pystyttämää
kaksikerroksista satamamakasiinia. Nyt
ne toimivat ravintoloina ja vesillä liikkumiseen kytkeytyvinä liikkeinä ja varastoina.
Tulli- ja pakkahuone on satamatoimintojen päätyttyä palvellut näyttely- ja
ravintolatiloina. Vaakahuone toimii satamakonttorina, satamapäällikön työtiloina. Satamassa ollut odotuskatos on
purettu. Risteilyt ovat korvanneet matkustaja- ja tavaraliikenteen.
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Kuopion satamaa vuonna 1880. Etualalla Viipurissa vuonna 1878 rakennettu Rauha, taaempana Saima ja Yrjö-Koskinen. Niiden takana
tulli- ja pakkahuone ja vasemmalla rakenteilla oleva vaakahuone, nykyinen satamakonttori. Kuvan on ottanut Arnold Boos. Se sisältyy
Johan Vilhelm Snellmanille hänen 75-vuotispäivänään ojennettuun
onnittelualbumiin. Kuva: Museovirasto.

rannusta.
Vastaavanlainen laajamittainen uusiminen on viime vuosina toteutettu
muun muassa Lahdessa Sibelius-talon
naapurina sijaitsevassa satamassa. Muuallakin satamista on tullut kesäisiä keitaita kioskeineen, kahviloineen, ravintoloineen ja monine tapahtumineen.
Kuopiossa kokonaisuutta täydentää
1900-luvun lopulla rakennettu esiintymislava.

MATKUSTAJIEN MUKAVUUDEKSI

Ruutukaavan rajaama satamatori on
vähin erin istutettu puistoksi. 1800-luvun lopulla torille rakennettu puinen
vesimyymälä, kioski, sai ensin vierelleen
muutaman puun. Bengt Schalin laati
1930-luvulla aksiaalisen puistosuunnitelman, mutta puisto istutettiin vasta
1900-luvun puolivälissä. Muutama
vuosi sitten tehdyssä saneerauksessa
otettiin mukaan aineksia aikoinaan toteuttamatta jääneestä Schalinin suunnitelmasta. Puiston uusiminen oli osa
matkustajasataman mittavaa peruspa-

KAUPUNGIN PORTTI

Puiston erikoisuuksiin kuului siinä
1940-luvulta 1970-luvulle sijainnut
Osuusliike Kallan rakennuttama funkistyylinen satamaravintola, joka tun93
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VALTAKUNNALLISESTI
MERKITTÄVIÄ YMPÄRISTÖJÄ

Funkistalot muodostavat sataman
1800-luvulta periytyvän rakennuskerrostuman kanssa valtakunnallisesti merkittävän rakennetun ympäristön. Vastaavanlaisia paikkakunnan omasta historiasta kertovia ja ympäristöllisesti
merkittäviä kokonaisuuksia on useitakin eri puolilla maata.
Lappeenrannassa kokonaisuutta
täydentää satamaa reunustavassa rantapuistossa sijaitseva kylpylä. Myös Heinolan rantapuistossa on ollut aikoinaan
kylpylä, mutta se on sittemmin purettu. Hämeenlinnassa ja Heinolassa satamat ja rantapuistot ovat osa näiden kaupunkien kansallisia kaupunkipuistoja.
Valtakunnallisesti merkittäviin ympäristöihin kuuluu myös Heinäveden
kirkonkylän satama punamullattuine
makasiineineen ja asuinrakennuksineen
korkealle kohoavan kirkonmäen juurel-

Kuopion sataman “merellisiä” kasvoja vuonna 1978. Kuvassa kolmen
keskusliikkeen 1940-luvulla rakentamat toimisto- ja varastorakennukset.
Oikealta SOK, Kesko ja OTK. Kuva: Helena Riekki, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.

nettiin kansan suussa Toprukkina.
Tämä lisänimi oli lainaa Libyan satamakaupungista Tobrukista, joka tuli
tunnetuksi toisessa maailmansodassa
vuonna 1941 saksalaisten ja liittoutuneiden käymästä taistelusta ja jonka
tunnettuutta lisäsi vuonna 1953 valmistunut Robert de Wisen elokuva Erämaan rotat ja sen savunhämyinen satamaravintola.
Satamaan rakennettiin 1940-luvulla keskusliikkeiden funkistyyliset varastot. Puiston pohjoispuolelle nousivat
Hankkijan ja Suomen Maanviljelijäin
Kaupan nyttemmin suurelta osin puretut rakennukset. Eteläsivulle tulivat nyt
uuteen käyttöön siirtyneet Suomen
Osuuskauppojen Keskuskunnan, SavoKarjalan Tukkuliikkeelle rakennetun
Keskon sekä Osuustukkukaupan keskusvarasto- ja toimistorakennukset.

Satamapuiston Toprukkina tunnettu ravintola vuonna
1968. Kuva: Antero Nederström, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
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la. Saman reitin varrella on punaisten
makasiinien täplittämä Oravin satamaranta.
Myös kanavaympäristöt toimivat
satamina. Siitä ovat hyviä esimerkkejä
Heinäveden reitin Vihovuonne, Karvio
ja Kerma, Vääksy Lahden ja Heinolan
välillä tai Murole Runoilijan reitillä
Tampereen ja Ruoveden välillä. Satamien tavoin myös kanaville on tultu saattamaan ja vastaanottamaan vieraita tai
vain katselemaan saapuvia ja lähteviä
laivoja.
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HAMNENS
HUS OCH LJUS

RESUM
É

När Kuopio år 1858 fick stapelrätt, dvs.
rätt att driva utrikeshandel, byggdes i
hamnen efter ritningar från Carl Albert
Edelfelts intendentkontor ett tullhus,
ett packhus och ett våghus som alla
ännu står kvar. Ett packhus och ett
våghus i samma stil byggdes i mitten
av 1800-talet i Joensuu.
I Kuopio har hamntorget, avgränsat av den rutmönstrade stadsplanen,
efter hand gjorts om till en park med
planteringar. En lika genomgripande
förnyelse har på senare år genomförts
bland annat i Lahtis. Även på annat håll
har hamnarna blivit sommaroaser med
kiosker, kaféer, restauranger och många begivenheter. I Tavastehus och Heinola är hamnarna och strandparkerna
en del av de nationella stadsparkerna.
I Kuopio kompletteras helheten av
en utescen som uppfördes i slutet av
1900-talet. Lagerbyggnaderna i funkisstil från 1940-talet bildar tillsammans
med hamnbyggnaderna från 1800-talet en nationellt värdefull bebyggd miljö.

Kirjallisuutta:
Lilius, Henrik. Joensuun kaupunki 1848-1890.
Erään suomalaisen puukaupungin vaiheita.
Joensuun kaupungin museot, Joensuu
1972.
Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16. Ympäristöministeriö ja
Museovirasto, Helsinki 1993.
Riekki, Helena. Kuopion kaupungin rakennushistoria. Kaupungin rakentamisvaiheita
vuodesta 1875. Kuopion historia 6. Kuopion kaupunki, Kuopio 2005.
Vikstedt, Juhani. Suomen kaupunkien vanhaa
rakennustaidetta. Otava, Helsinki 1926.
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Muinainen kulkija liikkui järviseuduilla
jalkaisin, suksilla tai ruuhilla ja veneillä, ja rantautui asettuakseen suojaisille
ja kauniille hiekkarannoille, joilta on
löydetty myös asumisen merkkejä.
Reittimäiset vesistöt olivat hyviä kulkuväyliä sellaisenaan, eikä järvien välisten
kannasten ylittäminenkään ollut ongelma. Tarvittaessa vedettiin vene niiden
yli. Nykyiset Veneveto- ja Taipale-nimiset paikat kertovat vieläkin tällaisesta
kulkureitistä.
Talven rakentama jääsiltakin käytettiin hyödyksi. Vielä viime vuosisadan
alussa liikkuivat tavarat ja kulkijat nopeammin talvella kuin kesällä. Talviset
oikotiet ovat vieläkin paikoitellen käytössä, perinteisesti havuilla merkittyinä.
Vakituinen talvitieverkosto ja kulkijoita palvelemaan perustetut talvikievarit
lakkautettiin virallisesti vuoden 1956
alusta.

lustuksen ja 1800-luvun lopulta lähtien
tavaraliikenteen tarpeita varten. Saimaan kanavan avaaminen sysäsi sekä
vesiliikenteen että väylien rakentamisen
nopeaan kasvuun 1850-luvulla ja väylien syventäminen alkoikin pian.
Nykyajan vesitieverkosto muodostuu edelleen luonnon muokkaamista
reiteistä ja 1800-luvun lopun ja 1900luvun kanavista. Sisävesillä on ollut
parhaimmillaan satoja sekä kauko- että
lähiliikennettä, jopa ulkomaan liikennettä, palvelevia lähtö- ja tulopaikkoja.
Järvillä liikuttiin aluksi soutamalla
ja purjeitten avulla ja kuljetettiin suuriakin lasteja. Kyydissä oli kauppatavaraa, kirkkoväkeä, sotaväkeä tai sotavarusteita. Veneitten ja alusten malli on
vaihdellut lastin, veneen purjehdusominaisuuksien ja väylän mittojen mukaan.
Milloin alukset ovat olleet leveitä, milloin taas kapeita, milloin matalalaitaisia, milloin taas korkealaitaisia.
Matkustajaliikenteestä tuli linjaliikennettä jo 1800-luvun lopulla. Järvimaisemaa saattoi tuolloin päästä ihaile-

VESIREITIT

Luonnon vesireittejä on parannettu
1700-luvun lopulta lähtien, ensin puo96
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Tampereen Pyynikin venerantaa. Postikortti on päivätty 14.8.1904. Vapriikki kokoelmayksikkö.

kaimmalla kaudella 1920-luvulla oli
Saimaalla noin 200 tervahöyryä. Ne
poikkesivat mihin tahansa laituriin hakemaan puutavaraa, erityisesti halkoja,
viljaa ja muutakin tavaraa. Lempinimi
pikinytky kertoo niiden jokakeväisestä
tervaamisesta ja pienestä koneesta, jonka avulla matkaa tehtiin.
Tervahöyryt talvehtivat ja kunnostettiin pienillä telakoilla eri puolilla vesistöä. Kun kuljetukset Viipuriin ja
merelle katkesivat vuonna 1944, tervahöyryt jäivät seisomaan telakoille ja
rannoille. Muutamat höyryt ovat säilyneet käytössä matkailutarkoituksissa,
mutta proomurannat ovat raunioina tai
kokonaan kadonneet.

maan jopa kolmelta päällekkäiseltä kannelta Lappeenrannan ja Joensuun väliä
matkatessa. Kaupunkien lähistöllä hoitivat paikallisliikennettä pienemmät,
kylälaitureissa pistäytyvät saaristoalukset. Suosituin reitti suuntautui Savonlinnasta itään Punkaharjulle ja Putikkoon. Pisimpään toimi Savonlinnasta
Pihlajavedelle suuntautunut saaristoreitti.
TERVAHÖYRYLLÄ
HALKOJA JA VILJAA

Erityisesti järviliikenteeseen kehitettyjä aluksia on ollut monia tyyppejä. Yksi
kuuluisimmista on tervahöyry. Vilk97
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ollut käytössä satamalaitureissa meidän
aikaamme asti.
Satamalaiturien rakennustapa näyttää seurailleen sillanrakennustaidon
kehitystä. Kun luonnonkiviarkut ilmestyivät siltoihin, ilmestyivät ne myös laitureihin, samoin kävi betonirakenteiden omaksumisessa. Pukkien päälle
asennetut “sillat” tai “lankonkit”, missä pari lankkua toimittaa laiturin virkaa,
ovat toimineet enemmän tai vähemmän tilapäisesti laitureina kautta aikojen. Tällainen lankkusilta oli tuttu mm.
tervahöyryjen lastaajille.

Rantautumispaikoista yleisin on ollut
avoin luonnonranta. Soutuveneitten
vetämiseen tarvitaan avuksi vain rulliksi
sopivia puita. Suurille soutuveneille,
mm. kirkkoveneille, on ollut tapana
rakentaa myös puinen katos. Hyvät,
suojaisat ja matalat kirkko- ja venerannat ovat säilyneet monien sukupolvien
käytössä.
Varhaisista laiturirakenteista ei ole
kovin paljon tietoa. Sulkavan Telataipaleen kanavan suussa on säilynyt hirsien
osia, 1700-luvulla kanavan päähän rakennetun aallonmurtajan arkkujen
jäänteitä. Hirsiarkkujen päällä olleet
puiset kannet ovat kadonneet, mutta
niiden piirustukset ovat säilyneet. Samaa puusilloissa käytettyä rakennustapaa noudattelevat monet myöhemmätkin lastaus- ja satamalaiturit. Varhaisten
sahojen ja ruukkien pitkät lastauslaiturit olivat puupaaluista rakennettuja ristikkorakenteita. Tämä rakennustapa on

HUVILALAITURIT

Kun kaupunkilaiset alkoivat 1800-luvun jälkipuoliskolla rakentaa huviloita,
erottuivat sekä huvilat maaseudun tavanomaisista rakennuksista että huvilan
asukkaat maalaisista monella tavalla.
Näkyviä merkkejä olivat huviloiden
tyylikkäät, uusimman muodin mukaiset rakennukset, huvilan värisiksi maalatut soutuveneet taikka purjeveneet ja
kanootit, jotka nyt ilmestyivät maalaisten tervattujen veneitten joukkoon.
Ensimmäisiä huvila-alueita oli laivareit-

Entisen kauppias Pulkkisen huvilan ranta on rakennettu
kiviharkoista 1900-luvun alussa. Kuva: Kirsti Kovanen.
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Rautatie teki mahdolliseksi kauempaakin
matkustavien kaupunkilaisten kevätmuutot.
Salme Setälän kuvauksessa jokakeväisestä
matkasta Helsingistä huvilalle Ristiinaan viime vuosisadan alussa on meidänkin ajan
mökille matkaajille joitakin tuttuja piirteitä: “… yhtä varmasti kuin kevään hanget sulivat vuosittain ja kaupungin kivikadut paljastuivat, yhtä varmasti joka vuosi varattiin iso
juurikori täyteen makeita eväitä, köytettiin
pärekoreja ja matka-arkkuja, ja nuori toimelias perheenäiti keräsi laumansa Helsingin asemalle. Junayhteys Mikkeliin ei siihen aikaan
suinkaan ollut yhtä mutkaton kuin nykyään:
ei ollut suoria, mukavia makuuvaunuja Mikkeliin, vaan Kouvolassa sai yösydännä odottaa parisen tuntia ja vaihtaa Savon junaan.
Siinä äiti ja uskolliset palkolliset kantoivat nukkuvat, matkan vaivalloisuudesta autuaasti tietämättömät tenavat Kouvolan asemapenkille jatkamaan onnellista olotilaansa, kiikuttivat heidät taas uuteen junaan käsivarret herpaantuneina, ja niin oli joukko aamun valjetessa pyhässä Mikkelissä. Siellä sitten se eväs-

kori kovaksi keitettyine munineen ja makeine
piirakkoineen tutkittiin perusteellisesti aseman
naistenhuoneessa ja syötyä kulutettiin aikaa
kaupunkia ja sen lähiympäristöä ihmetellen,
milloin mitenkin, kunnes kuuden tunnin kärsimättömän odotuksen jälkeen ‘Sorea’-laiva ja
myöhempinä vuosina vallan ‘Louhi’ puhalsi lähtötörähdyksen ja alkoi sätkyttää Saimaan sisävesiä Kallionientä kohti. Eväskoria oli jo
monesti tullattu, kun viimein neljän, viiden
maissa iltapäivällä laiva puhalsi komean pitkän puhalluksen – ja katsokaa, tuolla Otrasaaren ja Tiposaaren välistä, katsos tuolla vilkahtikin jo Kallioniemen valkea huvilapääty,
sydäntä salpasi onnesta, oli vaikea seisoa alallaan – kunnes jykevä kapteeni Karhu komensi yläkannelta:“Sakta ramoot, takapakkia, top
tykkänään” – ja nyt heitettiin rossi, ja riemukas joukko seisoi matkan rasitukset täysin
poispuhallettuina ikiomalla laivasillalla.”

(Setälä, Salme. Kallioniemi – isänmaa. Suomen kirja, Helsinki 1945.)

tien varsilla varsinkin Kuopiossa sekä
Savonlinna – Punkaharju ja Mikkeli –
Ristiina -reiteillä. Sysmän Suopeltoon
syntyi jo varhain kokonainen huvilayhdyskunta.
Huvilan laituri oli tuolloin yleensä

kiviarkkulaituri ja sen kansi suorakaiteen, t-kirjaimen tai nuolen muotoinen.
Arkut oli rakennettu hirsisalvoksista,
sisus täytetty kivillä ja salvokset yhdistetty suurten parrujen varaan tehdyillä
silloilla. Joskus tehtiin arkku kokonaan
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kivilohkareista tai kiviharkoista, jotka
sidottiin toisiinsa raudoilla.
Laiturin varusteisiin kuului yleensä
penkki ja kaiteet, nimikyltti ja lipputanko. Useimmilla huviloilla oli oma laituri, muttei yhteislaiturikaan vieras ollut.
Silloin laivalaiturin ja oman rannan väli
kuljettiin soutaen.
Omissa laitureissa oli myös uimahuone, josta pääsi suoraan portaita pitkin uimaan laivamatkustajien katseilta
suojassa. Jotkut uimahuoneista olivat
näyttävän koristeellisia ja toimivat laivareitillä paikannusmerkkeinä. Suuri
osa oli kuitenkin vaatimattomia punamullattuja koppeja. Heinäveden reitillä laiva teki jyrkän mutkan Koukunpolvessa juuri Kiuruveden apteekkarin uimahuoneen kohdalla.
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elokuviin ja iskelmiinkin. Laivaliikenne taantui nopeasti 1960-luvulla autoistumisen ja yksityisten moottoriveneitten yleistymisen takia.
Vanhat laiturit jäivät rappiolle ja
raunioituivat. Hirsirakenteita kevyemmät laiturit ja venevajat valtasivat yksityisrannat ja harventuvien laivarantojen
laiturit uusittiin betonirakenteisina.
Kevyt ponttoonilaituri on varmasti nykyisin yleisin mökkilaituri. Hirsiarkut
olivat kuolla sukupuuttoon ja käyttämättömien laiturien jäänteet poistettiin
rannoilta 1980-luvun kuluessa. Vuosituhannen lopulla on joitakin yksittäisiä
hirsiarkkulaitureita rakennettu uudestaan veneilyn käyttöön ja samalla muistuttamaan entisajan liikenteestä.
Vesiliikenne on painottunut viime
vuosikymmeninä pitkien matkojen uittoihin ja tavarakuljetuksiin ja toisaalta
yksityisveneilyyn. Matkustajaliikennettä palvelevat risteilyalukset ovat sen sijaan pitkälti kadonneet väyliltä. Laitureita rakennetaan edelleenkin – palvelemaan nyt huviveneilyn, moottoriveneitten ja purjeveneitten, tarpeita. Laiturien muodot ovat moninaiset ja vaih-

VENEILYN UUDET TARPEET

Sisävesiliikenteen vilkasta kautta jatkui
1950-luvulle asti, jolloin sitä tallentui

Ristiinan Pyöräsalmen huvilan laituri on tekeillä uudestaan. Kuva: Kirsti Kovanen.
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televat suuresti pistolaitureista monimuotoisiin merillä purjehtijoiden huvivenekeskuksiin, marinoihin.
Vanhoista reiteistä kertovat vielä
muutamat vanhat kummelit, käytöstä
poistettuina ja mustiksi maalattuina.
Tavarasatamia on Saimaalla parikymmentä ja liikenne on ympärivuotista.
Kaupunkien ja kirkonkylien satamat
ovat niillä paikoilla, mihin ne vilkkaana höyrylaivakautena tehtiin. Satamalaitureita on toki uusittu jo useaan kertaan. Joissakin satamissa on vielä tallella
alkuperäisiä kiveyksiä ja höyrylaivakauden rakennuksiakin ja Savonlinnan torilla voi sentään vielä tuntea samoja lyhyen ja kiihkeän kesän laivakauden
tunnelmia kuin isoisä ja isoäiti kokivat.
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RESUM
É
NÄTVERK AV KAJER
OCH VILLABRYGGOR I
INSJÖFINLAND
En forntida resande rörde sig i Insjöfinland till fots, på skidor, med eka eller
båt, och tog iland på skyddade och
vackra sandstränder.Vattendragen i sig
var utmärkta farleder, sommartid såväl
som vintertid. Vintervägar är ställvis
ännu i bruk, men de permanenta vintervägarna och vintergästgiverierna till
resandes tjänst lades officiellt ned i
början av år 1956.
Vid insjöarna har det som mest
funnits hundratals ställen för av- och
ombordstigning av passagerare, ställen
som tjänade både fjärr- och närtrafiken, till och med trafik på utlandet.
Passagerartrafiken blev linjetrafik redan i slutet av 1800-talet.
Under senare delen av 1800-talet
började stadsborna bygga sommarvillor vid insjölederna. Till utrustningen
på en brygga hörde i allmänhet en bänk
och räcken, en namnskylt och en
flaggstång. De flesta villor hade egen
brygga, men gemensamma bryggor var
inte okända de heller. På den egna
bryggan fanns också en badhytt med
trappor som ledde direkt ut i vattnet,
i skydd för båtpassagerarnas blickar.

Eväitä laiva- ja laiturimatkoille:
Kauppinen, Eeva-Liisa. Kesä Saimaalla. Savonlinnan maakuntamuseo, Savonlinna 1998.
Kuusisto, Esko (toim.). Elävä Saimaa. Tammi,
Helsinki 1999.
Hakkari, Lasse; Saukkonen, Sari (toim.). Päijänne, suomalainen suurjärvi. Jyväskylän
yliopisto/ympäristötieteet, Jyväskylä-seura
ry. ja Päijänne-luontokeskus, Jyväskylä
1998.
Setälä, Salme. Kallioniemi – isänmaa. Suomen
kirja, Helsinki 1945.
www.nba.fi > Suvorovin kanavat
www.steamengine.cc
www.savonlinna.fi/museo > Riihisaari
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Päivi Vattulainen
tarkastaja, Kanavamuseo

Kanavat ovat aina olleet matkustajia
kiinnostavia paikkoja järvi- ja jokimaisemassa – saapuivat he niille vesitse tai
maitse. Sulkurakenteet ja itse sulutustapahtuman erikoisuus kiehtovat edelleen ihmisiä. Yleensä satamien ja liikenneväylien kohdalla kulkuneuvo on liikkuva, toimiva osapuoli. Kanavalla sen
sijaan sulkurakenteiden toiminta saa
aikaan jännittävän tapahtumasarjan,
jonka seurauksena alus siirtyy vedenpinnan tasolta toiselle. Sulkukammion
hämäryys ja raskaat portit, joiden luukuista vesi kuohuen ryöppyää, luovat
tilanteelle oman tunnelmansa.

kanava, jonka maine on houkutellut
matkailijoita ulkomailta saakka. Aikanaan Pietarin ja Viipurin läheisyys toi
sinne kesäisin huomattavan määrän
matkailijoita. Osa matkustajista oli pysyviä kesäasukkaita, jotka saapuivat vieraineen vuorolaivoilla suoraan omaan
laituriinsa. Osa taas oli läpikulkumatkalla järvialueelle tai sisämaasta rannikolle.
Kanavien merkitystä silloiselle Suomen suuriruhtinaskunnalle korostettiin
kiinnittämällä erityistä huomioita alueen rakennusten, rakenteiden ja maiseman edustavuuteen. Matkustavaisia
varten oli sulkujen yhteydessä pieniä
puistikoita hyvin hoidettuine pensasaitoineen ja koristeistutuksineen. Saimaan kanavalla keskeisiä paikkoja komisti usein myös kanavan rakentajille
omistettu muistokivi tai -kirjoitus. Lauritsalassa sijaitseva ylin sulku ja rullasilta
olivat samalla portti kanavalle ja Saimaalle. Korkean sillan kivikaarien yläpuolelle oli kiinnitetty keisarien muistolaatat juhlistamaan läpiajoa.
Pielisjoen kanavan ensimmäinen
sulku, Joensuun sulku, rakennettiin

KANAVAMAISEMAN SYNTY

Kun valtio alkoi 1800-luvun alkupuolella rakennuttaa liikennekanavia, kiinnitettiin jo alussa huomiota myös ympäristön kehittämiseen niiden matkailullisen suosion lisäämiseksi. Kanavien
käyttöön tarvittavat rakennukset tehtiin
kulloisenkin rakennustyylin mukaisesti, usein hyvinkin näyttäviksi.
Parhaan ja monipuolisimman esimerkin tästä on muodostanut Saimaan
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myös keisarivallan kunniaksi vaikuttavaksi sisääntuloksi vesireitille. Kanavan
suulla oli kaksoiskotkapatsas ja sulun
vieressä sijaitsivat kanavapäällikön ja
kasöörin varsin suuret ja komeat virkatalot. Koristeellinen rullasilta täydensi
vaikutelmaa.
Tärkeimpien virkatalojen ympärille rakennettiin hienostuneet puutarhat
hiekkakäytävineen ja kukkaistutuksineen. Kanavien varsilla sijainneille huviloille ja virkataloille oli tyypillistä, että
niiden paraatipuoli ei ollut tielle, vaan
kanavalle päin.
Puustoa hoidettiin kanavilla esimer-
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killisesti. Jo ensimmäinen valtiollinen
sulkukanava, vuonna 1840 valmistunut
Taipaleen kanava, reunustettiin pitkin
koivurivein. Pitkät puurivit ovat sen
jälkeen olleet tunnusomaisia suomalaisille kanavaympäristöille. Ne ovat rajanneet kanava-alueen ympäristöstä ja
tarjonneet samalla juhlavan kehyksen
kanavan läpikululle. Niillä on ollut käytännöllinenkin merkitys, sillä ne ovat
toimineet tuulensuojina aluksille. Kotimaisten puulajien ohella kanaville istutettiin myös vierasperäisiä lajeja, kuten tammia, lehmuksia, vaahteroita ja
pihtoja, joita käytettiin varsinkin mer-

Mustolan sulku Saimaan kanavalla pari vuotta uudelleenrakentamisen jälkeen vuonna 1939. Sulku ja sen käyttörakennukset uusittiin jälleen 1960-luvulla. Kuva: Kanavamuseon kuvakokoelmat.
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kittävien kanavakohteiden, muistomerkkien ja rakennusten korostamiseen.
Varsinkin Saimaan kanavan varrella oli paljon ulkopuolisille vuokrattuja
kanavapalstoja. Niille pyrittiin saamaan
vuokralaisia, jotka kykenivät kustantamaan komeita rakennuksia ja puutarhoja kanavaympäristön kaunistukseksi.
Yhdessä kauniiden luontokohteiden
kanssa tästä kaikesta syntyi maisemallinen kokonaisuus, josta on jäänyt paljon ylistäviä matkakuvauksia ja muistelmia jälkipolville. Sodat ja kanavan uudelleen rakentamiset 1930- ja 1960luvuilla ovat aiheuttaneet sen, että vain
pieni osa vanhasta rakennuskannasta ja
ympäristöstä on säilynyt.
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Matkailija kiinnittää huomionsa
kanavan kauneuteen ja hyvin hoidettuun puistoon sekä rakennuksiin. Hänelle ovat tärkeitä myös palvelut, esimerkiksi kioskit ja hotellit. Kanavalle
saapuminen merkitsee toisinaan pitkään matkaan mielenkiintoista vaihtelua, jolloin voi olla mahdollista vähän
jaloitella maissa, katsella maisemia ja
kanavan toimintaa.
Siihen aikaan, kun matkustaminen
sisävesilaivoilla oli yleistä, saapui kanavalle usein säännöllisesti myös lähiympäristön asukkaita ja kesävieraita. Laivoja “passattiin”, toisin sanoen mentiin
vastaan, kun vuorolaiva kulki kanavan
läpi. Siinä oli samalla mahdollista tarkkailla matkustajia, laivoja ja niiden miehistöä, tavaroiden ja karjan lastaamista
ja purkamista sekä kuulla uutisia. Suluille kerääntyi paikallisia asukkaita
myös myymään marjatuokkosia ja käsitöitä.
Mikäli huvila sijaitsi sopivassa paikassa, saattoi sillä olla oma laivalaituri.

MATKAILIJA KANAVALLA

Kanavalle saapuminen ja sieltä lähteminen ovat aina olleet kokemuksena erilaisia, riippuen kokijan asemasta ja tehtävästä.

Joensuun sulku oli portti Pielisjoen kanavareitille. Oikealla on keisarillinen kaksoiskotka, vasemmalla sulku,
rullasilta sekä kanavan virkataloja. Postikortti 1900-luvun alusta. Kuva: Kanavamuseon kuvakokoelmat.
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Lauritsalan rullasilta on vedetty syrjään, kun alus saapuu kanavalle. Sillan kivikaarien yläpuolelle on kiinnitetty keisareille
omistetut muistolaatat. Postikortti 1900-luvun alkupuolelta. Taisto Revon kokoelma.

Muussa tapauksessa turvauduttiin kanavan yhteisiin laitureihin, joiden yhteydessä oli kenties odotuskatos ja kioskikin. Varsinaisia odotushuoneita oli
muutamia. Niistä nykypäiviin saakka
on säilynyt ainoastaan Vääksyn kanavan odotushuone. Taipaleen kanavalla
Varkaudessa matkustajien odotushuoneen kanssa samassa rakennuksessa oli
kanavanvartijan asunto.
Varhaisemmista ajoista on jäänyt
tietoja kanavien kievareista, mm. 1700luvun lopulla venäläisten sotajoukkojen
rakentamalta Käyhkään kanavalta.
Niistä ei kuitenkaan ole säilynyt kuvia.
Varsinaisia hotelleja ei kanavilla ole ollut muualla kuin Saimaan kanavalla,
jossa niitä oli Rättijärven lisäksi myös

Juustilassa ja Lauritsalassa.
Juustilan hotelli oli paikallinen seuraelämän keskus, jonne autojen yleistyttyä saavuttiin Viipurista saakka iltaa
viettämään. Hotelliin kuului useita rakennuksia, joissa oli majoitustiloja, ravintola, pesula ja vieläpä sievä leikkimökki.
Saimaan kanavalla tärkein saapumis- ja lähtöpaikka oli kuitenkin Rättijärvi. Kesäisin alueella riitti vilskettä,
kun Viipurista saapui päivittäin jopa
kymmeniä pieniä matkustaja-aluksia.
Niiden matkustajat siirtyivät Rättijärven hotellin pihalta lähteviin diligenssivaunuihin ja jatkoivat matkaansa kohti maineikasta Imatran koskea. Diligenssit olivat usean hevosen vetämiä
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sekä olutpanimo, joka tarjosi virvokkeita matkustavaisille. Nämä rakennukset
ovat yhä olemassa ja nykyisin asuinkäytössä.
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Aina ei kanavan läpi kulkeminen
onnistunut ilman viivytyksiä. Rahtialukset odottivat etuajo-oikeutettujen
matkustaja-alusten sulutusta tai joskus
päiväkausia alusruuhkan purkautumista, hinausta tai korjaustelakalle pääsyä.
Lähistöltä oli toisinaan tarjolla ajankulua odotteluajaksi. Saimaan kanavan
suulla Lauritsalassa sijaitsee Saunasaari,
jonka palveluiden hieman kyseenalainen maine takasi paikalle aikanaan vankan suosion laivamiesten keskuudessa.
Kun kanavat vielä olivat maksullisia, kapteenin oli tehtävä kanavakasöörin toimistossa selkoa aluksen lastista.
Kullakin kanavareitillä oli yleensä yksi
maksunkantokonttori, mutta Saimaan
kanavalla niitä oli kaksi, toinen Mustolassa ja toinen Juustilassa. Kanavien
hoitajat, kasöörit, olivat merkittäviä virkamiehiä ja heidän virkatalonsa sen
mukaisia. Esimerkkinä näistä rakennuksista mainittakoon Kolun kanavalla Tervossa säilynyt kanavanhoitajan
talo, jonka kuusikulmaista kuistia koristavat kauniit puuleikkaukset. Konttorin
ja kuistin välisessä seinässä on puinen
luukku maksutoimitusta varten. I.O.

LAIVA SAAPUU KANAVALLE

Vaikka kauniit kanavat ovat varmasti
viehättäneet myös kanavalaivojen miehistöjä ja kanavalla työskenteleviä, on
heidän näkökulmansa ollut erilainen
kuin matkailijalla ja satunnaisella ohikulkijalla.
Miehistön kannalta on ollut keskeistä nopea pääsy kanavan sulkujen
läpi. Heitä kiinnostavat myös esimerkiksi väylämerkit ja merkkivalot sekä
lastauspaikat. Saapuvaa alusta ohjaavat
kanavalle väylämerkit. Entisaikaan kanavan päissä sijaitsivat usein kummelit
ja joissakin oli oma loisto. Saimaan kanavan yläpäässä oli aikanaan pieni puinen majakka, joka korvattiin tiilisellä
majakkarakennuksella 1930-luvulla.

Väkeä on saapunut Juustilan sululle vastaanottamaan
Kuopio-alusta. Postikortti 1900-luvun alusta. Kuva:
Kanavamuseon kuvakokoelmat.
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Höyryalus Lavolan sulussa Saimaan kanavalla. Oikealla on matkustajien odotuskatos taustanaan hyvin leikatut, pitkät
pensasaidat. Postikortti Taisto Revon kokoelmasta.

Telénin suunnittelema suurikokoinen
rakennus valmistui vuonna 1894.
Kanavien yhteydessä oli myös muiden virkamiesten asuinrakennuksia,
kuten sulkuvahtien ja -renkien, rakennusmestarien ja puutarhurien taloja.
Oli myös virkamiesten asuinkasarmeita, joissa oli useita huoneistoja. Niihin
kuului omat talouskellarit ja osuudet
yhteisestä ulkorakennuksesta. Useita
tällaisia, yleensä kolmen perheen käyttöön tarkoitettuja taloja, on säilynyt
Saimaan kanavalla. Ne ovat kaikki arkkitehti Thure Hellströmin suunnittelemia. Hellström suunnitteli 1900-luvun
alkuvuosikymmeninä huomattavan
määrän rakennuksia valtion laitoksille.
Muita tärkeitä kanava-arkkitehtejä oli-

vat Heinäveden Karvion kanavarakennukset suunnitellut Bruno Granholm
sekä Nilsiän Lastukosken ja Virtain
Herraskosken kanavien rakennukset
piirtänyt Gustaf Nyström.
Pienemmillä kanavilla oli yleensä
vain sulkuvartijan talo ulkorakennuksineen. Saimaan kanavalla sen sijaan oli
kaksi hallinnollista keskusta, Mustola ja
Juustila, jotka muodostivat oikeita kanavayhdyskuntia. Niissä oli verstaita,
varastoja, kirjastoja, ylempien virkamiesten asuintaloja jne. Uudet, vastaavat yhdyskunnat rakennettiin 1960-luvulla Mustolaan ja Nuijamaalle kanavan uudelleenrakentamisen yhteydessä.
Valtion virkataloille oli pitkälti
ominaista yhteiset tyylipiirteet ja tilarat107
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KANAVAT NYKYAJASSA

kaisut. Kun rautateitä alettiin rakentaa,
kopioitiin monia rakennussuunnitelmia kanavien vastaavista. Niinpä esimerkiksi sulkuvahtien ja ratavahtien
virkatalot muistuttavat suuresti toisiaan. Sekä kanavilla että rautateillä oli
myös omat puutarhurinsa ja taimitarhansa, jotka huolehtivat alueidensa istutuksista.
Lähtevät alukset tarvitsivat välillä
myös luotsia avukseen ja monilla kanavilla onkin sijainnut luotsien virkataloja. Niitä on nykyisin jäljellä mm. Taipaleen, Oravin ja Ahkionlahden kanavilla. Alusten halkojen ym. tavaroiden
lastausta varten oli lastauslaitureita,
makasiineja ja kellareita. Kanavien yhteydessä toimi myös useita telakoita,
mm. Taipaleen, Jakokosken ja Mustolan telakat, joissa alukset saattoivat poiketa korjauttamaan matkan varrella sattuneita kolhuja.
Kanavan työntekijöiden kannalta
aluksen tai tukkilautan tulo merkitsi
työtä ja tarkkavaisuutta. Sulkuvartija
vastaanotti aluksen avaamalla kanavan
portit ja huolehti sulutuksen turvallisesti. Sulun äärellä sijaitsi myös pieni vahtikoppi, jossa vartija odotteli aluksen
saapumista. Sähköistyksen myötä vahtikopit korvattiin uusilla käyttökeskuksilla. Nykyisin nämä ovat vaihtuneet
kaukokäyttökeskuksiksi ja sulkujen toiminta on pitkälle automatisoitu. Samalla suuri joukko entisiä kanavien virkataloja on jäänyt tarpeettomiksi.

Kanava-alueilla on ollut monenlaista
toimintaa. Pieni syrjäseudun kanavakin
on voinut olla varsin eloisa, jos se on
sijainnut suositun matkailureitin varrella tai uittoväylän osana, kuten Heinäveden kanavat. Eri toimintojen vaatimat rakennukset ja rakenteet muodostavat kokonaisuuksia, jotka ovat kehittyneet ja muuttuneet aikojen saatossa.
Tärkeimmät kanavareitit on uusittu
useaan otteeseen ja muutosvaiheissa on
entisestä aina myös hävinnyt jotakin.
Kanavien toiminta on yhä pitkälti
samanlaista kuin ennen, vaikka höyryalusten tilalle ovat tulleet nykyaikaiset
rahtilaivat ja soutuveneiden tilalle
moottoriveneet. Vanhat kanavat ja niiden ympäristöt tarjoavat menneiden
aikojen nostalgiaa ja uudet kanavat taas
nykyaikaista teknologiaa. Itse sulutustapahtuma on säilyttänyt mielenkiintonsa, vaikka sen ohjaus tapahtuu automaattilaitteiden tai kaukokäytön
avulla.
Matkustamisen painopisteen muuttuminen aiheuttaa sen, että kanavalle
saavutaan useimmiten autolla, jolloin
vilkkaimpien teiden varsilla olevat kanavat saavat eniten kävijöitä. Kanavaalueen tapahtumat, museot ja mielenkiintoiset kanavarakenteet ovat tuoneet
kuitenkin aluksia ja väkeä syrjemmällekin. Kanavien ja vesiliikenteen värikäs
menneisyys hahmottuu nykyajan ihmisille aivan uudella tavalla autenttisessa
ympäristössä vanhojen sulkujen äärel108
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RESUM
É
KANALBYGGNADER
När staten i början av 1800-talet började bygga trafikkanaler, gick man
genast från början in för att skapa en
miljö som skulle locka turister till kanalerna. Byggnader för bruk vid kanalerna uppfördes enligt gängse byggnadsstil, ofta mycket ståtliga byggnader. För de resande fanns det vid slussarna små parker med välskötta
häckar och prydnadsväxter.
Den främsta kanalen, Saima kanal, har lockat resande ända från utlandet, i synnerhet från S:t Petersburg
och Viborg. En del sommarboende
anlände med sina gäster med kanalbåt direkt till den egna bryggan. Andra var på genomresa till insjöområdet.
Folk från trakten och sommargäster begav sig ofta ner till kanalen för
att invänta båtarna som gick i reguljär
trafik.Vid slussarna samlades man för
att bl.a. höra nyheter och sälja näveraskar med bär och handarbeten.
Slussvakten tog emot båten genom att öppna portarna och varsamt
slussa in den i kanalen. Han hade sin
stuga och tjänsteparcell invid slussen.
Vid slussen fanns det också en liten
vaktkur, där vakten väntade på att
båten skulle anlända. I och med elektrifieringen ersattes vaktkurerna med
elcentraler. Numera är slussarna i stor
utsträckning automatiserade.
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KA U P U N K I E N RA J O I L LA
Irma Lounatvuori
erikoistutkija, Museovirasto

Itäisiin maakuntiimme on keskiajasta
lähtien piirretty voittoja ja tappioita
kuvastavia Ruotsin ja Venäjän välisiä
rajalinjoja. Maastossa oleva raja ei suuresti vaikuttanut rajan pinnassa asuvien elämään. Kulkemista ja rajan yli siirtymistä kontrolloitiin kuitenkin postiteiden ja vesireittien solmukohdissa ja
ylityspaikoissa.
Hattujen sodan seurauksena Ruotsin ja Venäjän välinen valtakunnanraja
siirtyi vuonna 1743 Kymijoen läntisimpään suuhaaraan Turun rauhansopimuksen mukaisesti. Vanha Pyhtään pitäjä jakautui näin itäiseksi Venäjän Pyhtääksi ja läntiseksi Ruotsinpyhtääksi.
Uudenkaupungin rauhan rajalla olleen
Lappeen Taskulan rajapostiaseman tilalle tarvittiin Kymijoelle uusi rajapostiasema.
Ensi alkuun konttori suunniteltiin
rakennettavaksi Tessjoelle lähemmäksi
Degerbyn vastaperustettua linnoituskaupunkia, jonka nimi muutettiin pian
Loviisaksi. Kymijoen suistossa Ahvenkoskella olevan Kirmusaaren kautta
kulki Turusta Viipuriin ja edelleen Pietariin johtanut suuri rantatie, joka oli

vakiinnuttanut linjansa maastoon jo
keskiajalla. Tien ja rajavirran risteys oli
mitä luontevin uuden virallisen ruotsalaisen rajaposti- ja tulliaseman paikaksi.
Venäjän uuden pääkaupungin Pietarin läheisen sijainnin vaikutuksesta
venäläistä ulkomaanpostia ja matkustavaisia kulki runsaasti Suomen kautta.
Rajapostikonttorin merkitystä lisäsi se,
että postimestarin tehtäviin kuului
myös rajan ylittäjien passien tarkastus.
Sinikeltaisessa univormussa virkaansa
hoitavalla postimestarilla, rajakomissaarilla, oli lisäksi erilaisia tiedotus- ja tiedustelutehtäviä. Hän valvoi myös matkustavaisia ja sai näiltä tietoja tapahtumista Venäjällä. Uuden rajan muut rajapostikonttorit sijoitettiin Heinolaan,
Liperiin, Tohmajärvelle ja Savilahdelle,
joka sijaitsee nykyisessä Mikkelissä.
Ahvenkosken ylimenopaikkaa ja
rajaa suojaamaan rakennettiin kaksi
vallihaudan ympäröimää ruotsalaista
reduttia eli maalinnoitusta ja itärannalle
yksi venäläinen linnake. Läntisten linnakkeitten suojaan valmistui 1740-luvulla ensimmäinen tulliasema, johon
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Ahvenkosken rajapostikonttori. Vanha rantatie kulkee kuusten keskellä tullitalon sisäänkäynnin editse. Joen takana
häämöttää venäläinen redutti. Näkymä on kirjailtu silkkikankaalle vuonna 1787. Kuva: Museovirasto. Kuvan originaali:
Kungliga biblioteket.

kuului pieni asuinrakennus, pakari,
panimo, talli, navetta ja vajoja. Asema
oli vaatimaton eikä sellaisena ollut omiaan herättämään kunnioitusta rajan yli
saapuvissa.
Parempaan paikkaan, Vähä-Ahvenkosken uloimman redutin viereen,
suunniteltiin ja rakennettiin pian uusi
talo rajapostille ja tullille. Uuden tullitalon kustannukset nousivat vallalla ollutta käytäntöä korkeammiksi; idästä
päin matkustavaisen tuli raja ylitettyään
ensimmäisenä kohdata ajanmukainen
ja edustava rakennus, joka julistaisi
ruotsalaisen kulttuurin ja rakentamisen
korkeata tasoa.

Mansardikattoinen Tukholmassa
suunniteltu hirsitalo, jonka julkisivut
olivat pilasterien rytmittämät, ei mitenkään poikennut aikakautensa säätyläisrakennuksista. Asuinrakennuksessa oli
rokokookaudelle tyypillinen huonejako
keskeissaleineen ja päätykamareineen.
Hallintorakennuksen käyttötarkoitukseen viittasi vain suureen kulmahuoneeseen sisustettu rajapostikomissaarin virkahuone, johon kulkijat ohjattiin suoraan eteisestä. Ahvenkosken posti-tullitalon suunnittelun esikuvana on helppo nähdä Carl Hårlemanin 1750-luvulla tekemät vuokralle annettavien kuninkaankartanoiden ja sotilasvirkatalojen
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mallipiirustukset, jotka vuosikymmenten ajan vaikuttivat maaseudun säätyläisrakentamisen hahmoon.
Postiaseman edustavuutta täydensi
rakennukseen liittynyt puutarha, joka
oli jaettu ajan tavan mukaan neljään
koristeruutuun – parterriin. Niiden
välisillä käytävillä arvokkaat matkustavaiset saattoivat verrytellä rattaiden tärinässä kangistuneita jäseniään ja tavata muita kulkijoita.
Puutarha oli eräänlainen rajan ylityksen odotushuone. Matkalaiset odottivat matkanteon muodollisuuksien järjestymistä, jättivät jäähyväiset omalle
maalleen ja keisarikunnasta tulevat saivat ensi kosketuksen vieraaseen valtakuntaan. Pienet sivurakennukset puutarhan aidan sivustalla tarjosivat suojan
sateella ja kylmällä.
Ahvenkosken postiasema muodostui todelliseksi odotushuoneeksi vuonna 1772, kun Venäjällä oli puhjennut
ruttoepidemia. Ruotsi teki kaikkensa
suojautuakseen rutolta, mistä syystä
rajan yli idästä tulleet pysäytettiin postiasemalle karanteeniin peräti 42 vuorokaudeksi. Asemalla jopa desinfioitiin
savustamalla Venäjältä tulleet kirjeet ja
posti.
Ahvenkoski menetti rajapostiaseman aseman, kun Suomi vuonna 1809
liitettiin Venäjään, eikä Kymijoella enää
tarvittu matkustavaisten tullausta tai
valvontaa. Vähitellen toiminta Ahvenkoskella hiipui.
Nykyisin tulliasemasta on enää

RA J O I L LA

muistona korkeat perustukset, tietä
suojanneiden reduttien rauniot molemmin puolin entistä rajavirtaa, ikivanhan
maantien linjaus sekä sillan kivipenkereiden jäänteet. Maisema on muuttunut, Ahvenkoskeen rakennetun voimalaitoksen vedensäätelyn takia vesi on
noussut liki postiaseman perustuksia ja
peittänyt alleen aikoinaan sadoille matkustavaisille tutuksi tulleen puutarhan.
Ahvenkosken merkitystä valtakunnan
tärkeimpänä rajapostiasemana 1700luvulla kuvastaa se, että näkymä Ahvenkoskelta ikuistettiin postilaitoksen 300vuotisjuhlan postimerkkiin.
ECKERÖN POSTI- JA TULLITALO –
KEISARIKUNNAN JULKISIVU
LÄNTEEN

Meritie Itämeren yli oli vuosisatoja yhdistänyt Ruotsin läntisen ja itäisen
osan. Vain sää rajoitti tuon rajan ylittämistä. Suomen sodan jälkeen vuonna
1809 merestä tuli Ruotsin kuningaskunnan ja Venäjän keisarikunnan erottava raja.
Yksi vuosisataisista postireiteistä
Tukholmasta Suomeen kulki Ahvenanmaan ja Eckerön kautta. Eckerön asema Venäjän keisarikunnan läntisimpänä rajapostikamarina vakiinnutettiin
vuonna 1816 tullilaitoksen uudelleenjärjestämisen yhteydessä. Posti ja tulli
joutuivat aloittamaan kehnoissa tiloissa vuonna 1778 rakennetussa postitalossa, jossa virkahuoneiden lisäksi oli
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Eckerön tulli- ja postitalo nähtynä lännestä. Kuva: P-O. Welin 1983, Museovirasto.

myös tiloja matkustavaisille.
Suunnitelmia vaatimattoman talon
korvaamiseksi asianmukaisella uudella
tehtiin, ja intendentinkonttori laati
alustavia piirustuksia ja kustannusarvioita. Senaatti teki lopullisen päätöksen
Eckerön länsirannalle rakennettavasta
tullitalosta vuonna 1820. Tullitalon tuli
olla Venäjän julkisivu Ruotsiin päin,
julkisivu, joka näyttävyydellään todisti
suuriruhtinaskunnan hyvinvointia ja
keisarikunnan mahtia. Vaativa suunnittelutehtävä siirrettiin intendentinkonttorista Carl Ludvig Engelille, suuriruhtinaskunnan uuden pääkaupungin

suunnittelijalle.
Aleksanteri I vahvisti Engelin suunnitelmat vuonna 1822, ja mittava rakennustyö saatettiin aloittaa seuraavan
keväänä. Uudelle laitokselle haettiin
paikka vanhan postilaiturin lähistöltä,
matalan niemekkeen vesirajasta, josta
rakennus tuli näkymään vapaasti laivareitille.
Rakentaminen venyi urakoitsija- ja
materiaaliongelmien vuoksi aina vuosikymmenen lopulle saakka. Engel ehti
tehdä vain yhden tarkistusmatkan kaukaiselle saarelle. Rakennustyötä valvoi
Charles Bassi, joka oli jäänyt Turkuun
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intendentinkonttorin muutettua Helsinkiin.
Vuonna 1828 Bassi saattoi loppukatselmuksessa todeta rakennuksen kaikilta osiltaan vastaavan Engelin laatimia
ja keisarin hyväksymiä suunnitelmia ja
kustannuslaskelmia. Loistavassa empirerakennuksessa oltiin valmiit hoitamaan valtakuntien välistä postiliikennettä, tarkastamaan kulkuluvat ja keräämään tavaratullit. Pihaa reunustavat
siipirakennukset tarjosivat ajanmukaiset levähdys- ja majoitustilat ennen
kuin matkaa jatkettiin kohti itää, Helsinkiin tai Pietariin.
Ruotsista meren yli purjehtijoiden
lähtöpaikkana oli Grisslehamnin postija tullitalo, joka oli rakennettu puoli
vuosisataa aikaisemmin Carl Fredrik
Adelcrantzin suunnitelmien mukaan.
Grisslehamnin barokkiklassistinen tullihuone mahtoi vaikuttaa jo vanhanaikaiselta, kun Eckerön tullitalon kaunissuhteinen kompositio nousi horisontista.
Eckerön posti- ja tullitalo, mittava
kaksikerroksinen kivirakennus, johon
liittyy aidoilla päärakennukseen yhdistetyt lähes identtiset siipirakennukset,
näyttäytyy nykyisellekin merellä kulkijalle ja veneilijälle rantakalliosta kasvavana valtakunnan muurina. Päärakennuksen keskiosaa on korostettu niukasti
ulkonevalla rakenteella, keskirisaliitilla,
ja kattolistan yläpuolelle sijoitetulla
koristekorokkeella eli attikalla, jossa
rakennusta ihailevan huomiota kiinnit-

RA J O I L LA

tää postilaitoksen tunnus – Merkuriuksen sauva ja postitorvi. Se kertoo talon
alkuperäisestä funktiosta, samoin kuin
postitunnusta reunustavat runsaudensarvet symboloivat kruunun suuriruhtinaskunnalle tuomaa menestystä ja
vaurautta.
MAALTA KAUPUNKIIN
TULLIPORTIN KAUTTA

Kaupankäynti oli vuosisatoja keskitetty vain kaupunkeihin. Ero kaupungin
ja maaseudun välillä varmistettiin aidoilla sekä valvotuilla porteilla. Ruotsin
valtiopäivillä annettiin vuonna 1622
säädös niin kutsutusta pikkutullista.
Sen mukaan kaikesta kaupunkien toreille tai markkinoille maaseudulta tuotavasta tavarasta tuli maksaa tullia.
Mainittu asetus määräsi myös, että
jokaisen kaupungin ympärille tuli rakentaa kahdeksan kyynärän, eli lähes
viiden metrin korkuinen tulliaita, jonka aukot oli suljettava tulliporteilla.
Kaupungeissa oli kaksi tai kolme tulliporttia, riippuen kaupunkiin tulevien
maanteiden määrästä. Porttien kupeelle, siihen missä maatie muuttui kaduksi, piti rakentaa tullihuone. Asetuksen
mukaan tulliportti avattiin kesällä aamuneljältä, talvisin kuudelta. Portit
suljettiin iltahuudon aikaan yhdeksältä.
Tulliportilla tarkastettiin kuormat ja
myytävät ja hoidettiin tullimaksut.
Tullituvat olivat kaupunkien julkisia rakennuksia. Ne piti rakentaa Tuk116
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Kristiinankaupungin tullituvat Närpiöön johtavan maantien varrella. Kuva on otettu vuonna 1928, jolloin läntinen
tullitupa vielä oli pohjoisen tuvan vieressä paikalla, jossa tulliaita 1800-luvulla sijaitsi. Kuva: Kristiinankaupungin kuvaarkisto.

holmassa tehtyjen mallien mukaan,
joista ensimmäiset annettiin vuonna
1730. Vuonna 1759 julkaistiin uudet
piirustukset. Jälkimmäinen malli toteutui ainakin Kajaanissa, Raumalla, Loviisassa, Oulussa, Uudessakaarlepyyssä ja
Kristiinankaupungissa. Sotilastorpan
kokoisissa mökeissä oli yksi tupa ja kaksi kamaria. Vaatimattomat tullituvat
ovat jääneet kaupungeissamme muutosten alle ensimmäisinä eikä niiden
historiallista merkitystä ole juuri harkittu.
Kristiinankaupunki voi olla ylpeä
siitä, että kaksi sen tuvista on vielä jäljellä. Kaupungissa oli kolme tullitupaa,
läntinen ja pohjoinen sekä talvitien itäi-

nen tullitupa. Kirkkoaukion laidalla sijainnut läntinen tupa siirrettiin 1870luvulla vielä selvittämättömästä syystä
pohjoisen tullituvan viereen Rantakadun päähän. Tullitupa siirrettiin vuonna 1968 takaisin vanhalle paikalleen
kirkon viereen. Kaupungin kunnostamat, vuoden 1759 mallin mukaan rakennetut tuvat, ovat vanhoilla paikoillaan nähtävyyksinä muistuttamassa aikoinaan yleisestä rakennustyypistä.
Hamina perustettiin Ruotsin itärajan suojaksi vuonna 1721 solmitun
Uudenkaupungin rauhan jälkeen. Bastionien ympäröivä linnoituskaupunki
menetettiin kuitenkin jo seuraavassa
sodassa vuonna 1743 venäläisille. Kau117
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punkiin johti kolme maantietä, ja sisälle
kaupunkiin päästiin vain linnoitusmuurissa olevien porttien kautta.
Porteille rakennettiin 1770-luvulla
Viipurin, Lappeenrannan ja Meriportin
vartiorakennukset, tullit, jotka vielä tänäänkin kiinnittävät huomiota itäisellä arkkitehtuurillaan. Ne toimivat ruotsalaisten tullitupien tapaan kaupunkiin
tulijoiden tarkastuspisteinä. Niiden rakentaminen perustui Katariina II:n
vuonna 1773 hyväksymään yleissuunnitelmaan, jota venäläinen insinöörihallinto suunnitelmillaan toteutti.
Haminan vartiorakennukset ovat
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osa yleisvenäläistä kuvernementinkaupunkien arkkitehtuuria. Rakennusten
katujulkisivussa on avoin holvikaarisarjasta koostuva, pilasterien koristama
arkadikäytävä, käytännöllinen tila ohi
kulkevan liikenteen vartioimiseen. Arkadit olivat yleisiä varuskuntakaupunkien corps de garde -rakennuksissa,
maantien varsien kestikievareissa ja
kaupunkien pitkissä kaupankäyntiä
palvelevissa tori- ja kaupparakennuksissa, joista suomalaisille tutuin lienee
Nevski Prospektilla oleva Gostinnyi
dvor Pietarissa.
Lappeenrannan linnoituksessa on

Haminan Lappeenrannan portin vuonna 1774 valmistunut vartiorakennus on kuvan etualalla raatihuoneelle johtavan
katulinjan alkupäässä, bastionimuurin kupeessa. Katulinjan päätepisteenä on raatihuone. Kuva: P-O. Welin 1970, Museovirasto.
118
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venäläisellä kaudella vuonna 1775 rakennettu Haminan vartiorakennusten
kaltainen pylväskäytävällinen vartiotupa. Linnoituksen sisääntuloportin sisäpuolella sijaitsevassa rakennuksessa toimii nykyisin Ratsuväkimuseo. Vanhan
Suomen kaupunkien kartat sekä julkisten rakennusten piirustukset on koottu 1790-luvulla Viipurin kuvernementin atlakseksi kutsuttuun teokseen, joka
kuvittaa kuvernementin rakennustaiteellisen kukoistuskauden tuloksia.
Haminan ja Lappeenrannan vartiorakennuksilla on oma paikkansa atlaksen
kuvastossa.
Pikkutullin kanto lakkautettiin autonomisessa suuriruhtinaskunnassa,
mutta tullitupia tarvittiin edelleen kaupunkiin tulevan liikenteen valvonnassa
ja tietullien keruussa. Tullituvat säilyivät kaupunkien rajoilla. Helsinkiin lännestä ja pohjoisesta tulevaa liikennettä
valvoi Espoon tulli, idästä tulijat pysäytettiin Pitkänsillan korvassa olevassa
Hämeen tullissa. Kaupungin kasvaessa
tullipaikat siirtyivät yhä loitommalle
keskustasta. Espoon tulli toimi Turun
kasarmien, nykyisen Lasipalatsin tienoilla aina 1860-luvulle saakka. Viimeisimmän tulliaidan muistona ovat vielä
kiviset tullipuomin pylväät Mannerheiminteillä lähellä Tullinpuomia.
Suuriruhtinaskunnan julkisten rakennusten, jopa tullipuomien pikku
rakennusten, arkkitehtonisesta tasosta
vastasi C. L. Engelin johtama intendentinkonttori. Siellä laadittiin vuonna
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1826 tyyppipiirustus puista vahtitupaa,
vartiokojua ja sulkupuomia varten.
Engelin allekirjoittaman suunnitelman
mukaan tuli Helsingin lisäksi rakentaa
tullituvat Turkuun, Vaasaan, Hämeenlinnaan, Loviisaan, Tammisaareen, Poriin, Uuteenkaarlepyyhyn ja Kokkolaan. Tullitupa muuntui 1700-luvun
vaatimattomasta mökistä antiikin
temppeliä muistuttavaksi, vapaasti seisovien pylväiden koristamaksi katseenkiinnittäjäksi.
Vaasan eteläinen kaupunkitulli rakennettiin vuonna 1828 intendentinkonttorin ohjeistuksen mukaan. Laihialta päin tulevan maantien varrella,
1700-luvulla istutetun Vaasan hovioikeuden puiston laidassa, seisoo yhä
tämä vanha, Vaasan tuhonneelta tulipalolta säästynyt rakennus. Nykyinen
ohikulkija saattaa pitää pylväin ja pilasterein koristettu tullirakennusta puistoalueeseen kuuluvan paviljonkina.
Uudenkaarlepyyn kaupunkiin johtavan sillan pielessä on pieni klassistinen 1800-luvun alun rakennus, Brostugan. Se on ollut kaupungin siltavahdin toimipiste. Siltavahdin tehtävänä
oli kerätä maalta kaupunkiin tulevilta
siltamaksu ja avata puomi, jolla silta
ainakin öiseen aikaan oli suljettu.
Siltavahti asui tuvassaan 1800-luvun lopulle, jonka jälkeen siltatupa toimi mm. joella kulkevan höyrylaivan
odotushuoneena. Nykyinen Brostugan
tarjoaa levähdyspaikan kahvilana ja
kokoontumistilana. Uudenkaarlepyyn
119
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Uudenkaarlepyyn Brostugan sillan päätteenä kaupungista katsoen.
Sillalta kääntyy vasemmalle vanha Vaasan tie. Kuva: Pekka Lehtinen 2005, Museovirasto.
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tullitalot, joista eteläinen sijaitsi kirkkoaidan eteläpuolella, säästyivät suuressa
kaupunkipalossa vuonna 1858.
Tullituvat ovat yllä kuvattuja muutamia esimerkkejä lukuun ottama hävinneet, mutta vuosisataiset kaupunkien rajapaikat ovat säilyneet kaupunkien nimistöissä ja ihmisten mielissä.
Tulliportinkatua pitkin voi kulkea vielä esimerkiksi Porvoossa, Joensuussa,
Kuopiossa ja Savonlinnassa. Ouluun
tultaessa ohitetaan Limingan portti,
Turussa Anninkaisten ja Uudenmaantulli tulli. Hauskoja iltoja on vietetty
myös Turun Hämeenportisssa ja Helsingin Tullinpuomissa.
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RIKSGRÄNS OCH
STADSGRÄNSER

RESUM
É

Resande och överskridande av gränser har i Finland allt sedan medeltiden
stått under kontroll vid knutpunkter
och övergångsställen för postvägar och
vattenvägar.
Som en följd av hattarnas krig behövdes det i Finland i mitten av 1700talet talrika nya gränspostkontor. Sådana byggdes i Abborfors, Heinola, Libelits, Tohmajärvi och Savilahti, som
ligger i det nutida S:t Michel. Viktigast
bland dem var det representativa
gränspost- och tullhus som uppfördes
i Lillabborfors.
Det nya posthus som efter finska
kriget 1809 byggdes i Eckerö skulle vara Rysslands fasad mot Sverige, ett posthus som i sin ståtlighet skulle demonstrera det ryska kejsardömets makt.
Carl Ludvig Engel gavs i uppdrag att
rita det stora stenhuset i två våningar.
Städerna hade i århundraden haft
monopol på handeln. Gränsen mellan
stad och land markerades med staket
och bevakade portar.Varje stad skulle
omges av ett åtta alnar högt tullstaket
med öppningar som stängdes med tullportar. I anslutning till portarna byggdes tullstugor efter modeller som ritats i Stockholm.
Tullstugor finns alltjämt bevarade
i bl.a. Kristinestad, Fredrikshamn och
Villmanstrand. Platsen där gränserna
gick lever också kvar i ett stort förråd
av namn på gator och orter i städerna.
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amanuenssi, Hangon museo

Suuren Amerikan-siirtolaisuuden vuosina 1865–1930 lähti Pohjois-Amerikkaan siirtolaiseksi lähes 400 000 suomalaista, joista kolme neljästä Yhdysvaltoihin ja neljännes Kanadaan. Muualta Euroopasta joukkomuutot olivat
alkaneet jo aikaisemmin, esimerkiksi
Ruotsista jo 1850-luvulla.
Hangon kautta siirtolaisia lähti
noin 250 000. Amerikkaan voitiin lähteä avoveden aikaan kaikista satamista,
joilla oli yhteyksiä Euroopan suuriin
siirtolaissatamiin, mutta ympärivuotisessa käytössä ollut Hanko oli satamista merkittävin.
Siirtolaisuuden huippukausi sijoittui vuosien 1900-luvun alkuvuosiin ja
vuosisadan vaihteeseen. 1920-luvun
alussa Yhdysvallat alkoivat rajoittaa siirtolaisuutta ja kiintiö salli vain joidenkin
satojen suomalaisten muuttavan maahan vuosittain. Tämän jälkeen siirtolaisuus suuntautui lähinnä Kanadaan.
Siirtolaisuus Atlannin yli loppui kokonaan 1930-luvulle tultaessa, jolloin
Pohjois-Amerikka ei pula-ajan vuoksi
enää ottanut vastaan uusia tulokkaita.
Lähtemistä helpotti liikenneolojen

kehitys. Purjelaivoista siirryttiin höyrylaivoihin ja sisämaan matkustaminen
kävi nopeaksi rautateiden rakentamisen
myötä.
HANGOSTA TULEE
SIIRTOLAISTEN LÄHTÖSATAMA

Hangon kaupunki perustettiin lähes
asumattomalle niemelle vuonna 1874.
Suomi tarvitsi talvisataman ja luonnollinen paikka oli Suomen eteläisin kärki, Hankoniemi. Rautatie Hyvinkäältä
oli valmistunut jo edellisenä vuonna ja
sen päähän myös satamalaituri.
Hangon satamaa laajennettiin useaan otteeseen ja 1900-luvun alussa laituria jatkettiin Korkeasaarelle. Uuden
satamalaiturin aallonmurtajan päälle
tehtiin kävelysilta, jolta hankolaiset saivat seurata sataman liikennettä.
Kaupunki rakensi Korkeasaarelle
komean, graniittivuoratun voimakasiinin vuosina 1909–1910. Voi oli Suomen tärkeimpiä vientiartikkeleita. Rakennuksen suunnitteli arkkitehtiprofessori Gustaf Nyström ja se lienee Suomen ensimmäinen rakennus, jossa käy122
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tettiin esivalmisteisia betonielementtejä. Aluksi voin viennistä huolehtivat
monet yritykset, mutta vähitellen se
keskittyi vuonna 1905 perustetulle Valiolle. Pääkonttori oli Hangossa 1920luvun alkuun saakka.
Keski-, Länsi- ja Etelä-Suomen voi
tuotiin Hankoon jäähdytysvaunuissa.
Makasiinissa se tarkastettiin ja pakattiin. Laivaan se lastattiin makasiinin
viereiseltä laiturilta. Voita vietiin Tanskaan ja Englantiin Suomen uudenaikaisimmmilla laivoilla ja samoilla laivoilla
aloittivat matkansa myös siirtolaiset.
Suomen ensimmäinen talvilaiva
Express alkoi liikennöidä Hangosta
Tukholmaan vuonna 1877, ja maan
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ensimmäiset jäänmurtajat, Murtaja ja
Sampo, sijoitettiin Hankoon vuosina
1890 ja 1898. Express kuljetti rahtia,
mutta myös matkustajia, mm. siirtolaisia.
Siirtolaisilla oli 1880-luvulla mahdollisuus lähteä Hangosta talvisin jo
neljää eri reittiä, Tukholman, Kööpenhaminan, Lyypekin tai koillisenglantilaisen Hullin satamakaupungin kautta.
Tästä Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön
Hangon–Hullin linjasta tuli varsinainen suuri siirtolaislinja. Valtio tuki yhtiötä, koska samoilla laivoilla kuljetettiin myös voita. Hullista siirtolaiset
matkustivat junalla Liverpoolin tai
Southamptonin lähtösatamiin. Matka

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön siirtolaishotelli Bulevardilla valmistui vuonna 1902 ja se pystyi majoittamaan 300
henkeä. Samassa korttelissa sijaitsivat siirtolaiskonttori ja pankki, jossa voitiin vaihtaa Amerikan dollareita. Hangon
museon kuva-arkisto.
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Hangosta New Yorkiin taittui parhaimmillaan parissa, kolmessa viikossa.
Liikenteen merkitys Hangolle näkyy myös kaupungin asemakaavoissa.
Hangon ensimmäisen asemakaavan laati arkkitehti August Boman vuonna
1873 ja vuoden 1878 laajennuksen arkkitehti Granholm. Kaupungin keskusta muodostui Länsisataman kupeeseen
ja kauppatorilta oli vain kivenheiton
matka satamaan. Kauppatorin laidalle
rakennettiin1800-luvun lopulla Rautatiehotelli sekä kaupungin ensimmäinen
kivitalo, Lars Sonckin suunnittelema
niin kutsuttu Lignellin liiketalo. Talossa oli mm. eri laivayhtiöiden konttoreita. Torilta alkoi kaupungin komein
katu, lehmusten reunustama Bulevardi,
jonka varrella sijaitsivat pankit ja varustamoiden sekä huolintaliikkeiden konttorit.
Rautatieasema rakennettiin Kauppatorin ja Länsisataman väliselle alueelle. Sen suunnitteli rautatiearkkitehti
Knut Nylander ja se oli niin sanottu
ensimmäisen luokan asema ja suurin
asema Hangon–Hyvinkään rataosuudella. Sen suunnittelussa oli otettu huomioon suuret matkustajamäärät, joita
satama sekä myös suunnitteilla oleva
kylpylä toisivat mukanaan. Odotushuoneita asemalla oli peräti neljä: ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan
odotushuoneet sekä lisäksi erityinen
odotushuone yksin matkustaville säätyläisnaisille.
Jo vuonna 1886 Hankoon oli rau-
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tatieyhteys aina Oulusta saakka. Junat
ajoivat tuolloin vain päivisin ja jos siirtolaisen matka alkoi Oulusta, oli yövyttävä sekä Seinäjoen että Hyvinkään siirtolaismajataloissa ja vasta kolmanneksi
yöksi päästiin Hankoon. Rautatieasemalla siirtolaisia oli vastassa sekä laivayhtiöiden asiamiehiä että majatalojen
omistajia, jotka kilpailivat asiakkaista
joutuen joskus jopa tappeluun keskenään. Kun Suomen Höyrylaiva Oy vakiinnutti asemansa siirtolaisten kuljettajana, oli yhtiön asiamies tai siirtolaishotellin vahtimestari tulijoita vastassa rautatieasemalla, mistä hän vei heidät majapaikkaan.
SIIRTOLAISHOTELLEITA
JOKA LÄHTÖÖN

Venäjän siirtolaislain mukaan matkan
järjestäjän oli tarjottava majapaikka
kolmeksi päiväksi ennen lähtöpäivää, ja
Hangossakin oli jo 1800-luvun lopulla Suomen Höyrylaiva Oy:n siirtolaismajatalo. Lisäksi oli kestikievari sekä
pienempiä majapaikkoja, joita sijaitsi
eri puolilla kaupunkia ja joissa olosuhteet olivat usein ala-arvoisia. Paikallislehdessä kerrotaan vuonna 1890 majatalosta, jossa miehet, naiset ja lapset
nukkuivat kaikki samassa huoneessa
paljaalla lattialla. Jotkut viettivät yönsä
myös kadulla, mm. Oskari Tokoi, sittemmin pääministeri, joka vuonna
1891 oli lähtijöiden joukossa. Kirjassaan “Maanpakolaisen muistelmia” hän
on kuvannut mm. siirtolaisliikenteen
124
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tuolloin vielä järjestäytymättömiä oloja Hangossa.
Majoitustilanne korjaantui, kun
Suomen Höyrylaiva Oy vihdoin vuonna 1902 rakennutti rautatieaseman lähelle – nykyisin Bulevardi 15:ssa sijaitsevan – uuden siirtolaishotellin, joka
pystyi majoittamaan noin 300 henkeä.
Ludvig Mallanderin piirtämän kaksikerroksisen, satulakattoisen rakennuksen alaosa ja molemmat päädyt ovat tiiltä ja yläkerros puuta. Sisäänkäyntejä on
kaksi, toinen puoli oli miehiä ja toinen
naisia varten. Molemmissa kerroksissa
oli tuolloin suuri sali. Tarpeen vaatiessa niitä käytettiin myös makuusaleina.
Yläkerran salissa järjestettiin lääkärintarkastus. Jo vuonna 1902 Hangossa rokotettiin kaikki lähtijät ja seuraavana vuonna heidät myös tarkastettiin.
Tällä haluttiin säästää lähtijät turhalta
matkalta, koska sekä Englannin lähtösatamista että Amerikan tulosatamista
siirtolainen voitiin käännyttää takaisin
jonkun sairauden vuoksi. Erityisesti
pelättiin tarttuvaa silmäsairautta trakomaa, joka hoitamattomana johti sokeuteen ja joka vuonna 1903 todettiin neljällä prosentilla suomalaisista siirtolaisista. Hangossa sairaus hoidettiin salvalla, ellei se ollut edennyt liian pitkälle, ja
viikon, parin jälkeen matkaa päästiin
taas jatkamaan. Tuon ajan lehdissä kirjoitettiin, että Amerikka haluaa vain
“terveitä aivoja ja työkykyisiä käsiä”.
Lääkärintarkastus ei ollut ainoa syy
matkan keskeytymiseen. Monet rengit
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Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö lupasi mainoksessaan, että matka Amerikkaan taittuisi jopa 12 päivässä. Hangon museon arkisto.

ja piiat yrittivät paeta palveluspaikoistaan, mutta usein isäntä kävi hakemassa palvelusväkensä takaisin Hangosta.
Hankoon saavuttiin useimmiten
lähtöä edeltävänä päivänä ja lähtijöillä
oli monia asioita toimitettavanaan. Siirtolaisliikenne oli sujuvaa massaliikennettä ja kaikki asiointi voitiin hoitaa
siirtolaishotellin kanssa saman pihan
ympärillä sijaitsevissa rakennuksissa:
siirtolaiskonttorissa ja pankissa.
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HY V I N K Ä Ä N K A U TT A
L Ä NT E E N
Lea Bergström
amanuenssi, Hyvinkään kaupunki
Hyvinkään pieni ja nuori asemakylä vilkastui huomattavasti 1800-luvun lopulla, kun
Amerikkaan matkaavat siirtolaiset alkoivat
majoittua paikkakunnan siirtolaismajoitustiloissa. Hangon ja Hyvinkään välinen rautatie valmistui vuonna 1873 ja junalla Hankoon matkustavien täytyi vaihtaa junaa Hyvinkäällä. Hangon majoitustilat olivat siirtolaisuuden huippukausina täpötäynnä
Amerikkaan lähteviä. Hyvinkään seudun
historian kirjoittaja Kustaa Hautala kutsuukin vuonna 1950 ilmestyneessä teoksessaan paikkakuntaa “Hangon odotushuoneeksi”.
Hyvinkäällä oli eri laivayhtiöiden palkkaamia asiamiehiä, joiden tehtävänä oli tarjota palveluja Hyvinkään kautta Hankoon
matkustaville. Asiamiehet kulkivat myös
junissa etsimässä asiakkaita, joilla ei ollut
vielä lippua Amerikkaan lähtevään laivaan.
Laivayhtiöiden asiamiehillä oli Hyvinkäällä
siirtolaismajoitustilat, jonne he johdattivat

junissa hankkimansa asiakkaat odottamaan
siksi aikaa, kun heidän matkalippunsa saatiin kuntoon. Jos matkustajat joutuivat
odottamaan pitkään, he saattoivat jopa käydä välillä Helsingissä huvimatkalla. Edestakainen junalippu pääkaupunkiin maksoi
kaksi markkaa, nykyrahassa alle kahdeksan
euroa. Siirtolaisista oli paikkakunnalle muutenkin rahallista hyötyä, sillä he tekivät kaupoissa ostoksia pitkää matkaansa varten.
Hyvinkään tunnetuin siirtolaisasiamies
oli liikemies Kalle Saukkonen (1876–1942),
jonka emigranttihotelli sijaitsi lähellä Hyvinkään asemaa ja Hangon laituria Hyyppärän maantien varrella. Majoitustila sijaitsi Saukkosen piharakennuksessa, jossa hänellä oli myös valokuvaamo sekä vuodesta
1908 lähtien Eläviä Kuvia -elokuvateatteri.
Teatterin oven yläpuolella oli suuri mainostaulu, jonka kuvien veturi ja höyrylaiva kertoivat myös siirtolaisasiamiehen ammatista. Kalle Saukkonen oli Suomen Höyrylaiva
Osakeyhtiön eli Finska Ångfartygs Aktiebolagetin palveluksessa siirtolaisasiamiehe-

Helene Schjerfbeck maalasi 1900luvun alussa siirtolaisaiheisen vesiväriluonnoksen Matkustajia Hyvinkään asemalla.Teos: Riihimäen
taidemuseo, Tatjana ja Pentti
Wähäjärven kokoelma. Kuva:
Roope Kolehmainen.
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nä vuosina 1907–1911. Komea valkoinen
virkalakki, jossa oli kullanvärinen kokardi,
oli siirtolaisasiamiehen tunnusmerkki.
Saukkosen emigranttihotelli käsitti
kaksi huonetta, jossa oli kerrossängyt. Saukkonen järjesti kesäaikaan siirtolaisille läksiäisjuhlia pihassaan ja kietoi läksiäisissä
kukkaseppeleet matkaajien kaulaan. Siirtolaiset tanssivat ja lauloivat tilaisuudessa ja
kukkaseppeleet kaulassa siirtyivät Saukkosen saattamina Hankoon menevään junaan.
Kauppias Karl Tilanderilla oli siirtolaismajoitustilat 1880-luvulla aivan rautatieasemaa vastapäätä, radan vastakkaisella puolella, sijainneessa kaksikerroksisessa huvilassaan. Vuonna 1900 toiminta oli jo päättynyt, kun Nurmijärven kunta osti huvilan
Aseman koulun taloksi. Siirtolaisasiamiehinä Hyvinkäällä toimi mm. maalari Hilden
nykyisen Vaiveronkadun varrella, suutari
Kajander, joka sai komean virkalakkinsa
myötä lisänimen “konsuli” sekä lähellä rautatieasemaa asunut kauppias Lönnberg.
Hyvinkäänkadun varrella sijaitseva Lönnbergin talo on ainut nykypäiviin säilynyt
myös siirtolaismajoitukseen tarkoitettu
rakennus.
Senaattori Oskari Tokoi matkusti tammikuussa vuonna 1891 Hyvinkään kautta
länteen. Matkalla Kannuksesta Hankoon
yövyttiin ensimmäinen yö Seinäjoella ja toinen yö Hyvinkäällä. Siirtolaisten majatalo
sijaitsi lähellä rautatieasemaa ja siinä oli siirtolaisia varten kaksi huonetta, joista toinen toimi myös keittiönä ja oli tarkoitettu
naisille. Isommassa miehille tarkoitetussa
huoneessa oli neljä kolmikerroksista sänkyä. Jokaisessa sängyssä oli olkipatja, tyyny
ja tummanharmaa huopapeite. Huone oli
kylmä, mutta lämpeni ihmisistä, kun se tuli
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täyteen. Täynnä se myös oli Oskari Tokoin
mukaan, hänen muistellessaan matkakokemuksiaan Hyvinkään seudun historian kirjoittajalle.
Taiteilija Helene Schjerfbeck muutti
vuonna 1902 Hyvinkäälle lähelle rautatieasemaa. Hän teki Hangon laiturilla luonnoksia pieneen kämmenenkokoiseen lehtiöönsä ihmisryhmistä, jotka odottivat junaa lukuisine matkatavaroineen. Kaksi 1900-luvun alun vesivärityötä, Emigrantteja I vuodelta 1903 ja Emigrantteja II vuosilta 1904–
1906, kuvaavat siirtolaisia. Riihimäen taidemuseossa on myös Schjerfbeckin samasta
aiheesta 1900-luvun alussa tekemä vesivärityö Matkustajia Hyvinkään asemalla. Tässä akvarelliluonnoksessa kaksi nuorta miestä odottaa junaa matkatavaroineen – liekö
matkan kohde monien mahdollisuuksien
Amerikka.

Kalle Saukkosen elokuvateatteri ja emigranttihotelli
toimivat samassa rakennuksessa.Valokuva on vuodelta 1910. Kuva: Hyvinkään kaupungin kulttuurihistoriallisen osaston valokuva-arkisto.
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Siirtolaiskonttorissa oli täytettävä
kyselykaavake, johon piti kirjoittaa
henkilö- ja kotipaikkatiedot sekä matkanpää. Myös lippu oli ostettava ellei
sitä vielä oltu hankittu. Lisäksi piti lunastaa ns. vekseli, eli maihinnousuraha,
joka saatiin takaisin tulosatamassa kuittia vastaan. Tällä tavalla Pohjois-Amerikan viranomaiset varmistivat, että tulija pystyi tulemaan toimeen omillaan,
jos työpaikkaa ei heti löytynyt. Vuonna 1905 maihinnousuraha oli 50 dollaria, mikä vastaa nykyrahana reilua
sataa dollaria.
Pakollisten matkaselvitysten jälkeen
aikaa vietettiin hotellissa lehtiä lukien,
seurustellen, korttia pelaten ja eväitä
syöden. Jo 1800-luvun lopulla Hangon
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satamakaupungissa voitiin tutustua sellaisiin harvinaisuuksiin kuin appelsiineihin ja tomaatteihin. Hanko oli kuin
rajamaa vanhan ja uuden välillä. Seuraavan päivän matka oli jo ajatuksissa,
eikä mieli tehnyt lähteä kaupungille
kuljeksimaan. Toisin oli silloin, jos laivaa jouduttiin odottelemaan Hangossa
useita päiviä. Silloin siirtolaisilla oli tapana tanssia Hangon sileillä rantakallioilla – olihan suurin osa lähtijöistä nuoria, ja aina jollakin oli hanuri mukana.
Edelleen kallioita kutsutaan siirtolaiskallioiksi.
Ennen lähtöä kokoonnuttiin siirtolaishotellin alakerran saliin. Kaksi hotellin alakerran huonetta oli varattu vahtimestarin asunnoksi ja aamuisin vah-

Hangon satama 1920-luvulla. Kaupunki rakennettiin aivan sataman kylkeen. Etualalla näkyy Korkeasaaren laituri, jonka
päähän kaupunki rakensi komean voimakasiinin 1900-luvun alussa. Makasiinin viereisellä laiturilla on Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön laiva. Kuva: Hangon museon kuva-arkisto.
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timestarin vaimo tarjosi lähtijöille kahvia ja pullaa. Hotellissa luetteloitiin
myös matkatavarat. Hotellista vahtimestari johdatti lähtijät jonossa satamaan. Itse hän kulki jonon kärjessä torvea soittaen. Hankolaisilla sekä kaupungissa oleskelevilla kylpylävierailla oli
tapana tulla seuraamaan lähtöä. Mukana seurasi Suomen Höyrylaiva Oy:n
laivavahtimestari, joka toi Hullista
mukanaan palaavat siirtolaiset.
Lähtöhetki oli latautunut. Yleensä
siirtolaiset olivat melko vaatimattomasti
pukeutuneita, mutta kukkia oli usein
kiinnitetty matkalaukkuihin lähtöä
juhlistamaan. Kun laiva irtosi laiturista, kajautettiin laivalla eläköön-huutoja, jotkut nauroivat, jotkut itkivät. Toiset lauloivat isänmaallisia lauluja, toiset
virsiä ja joku saattoi kajauttaa Kansainvälisen. Edessä oli uusi, tuntematon
tulevaisuus.
Joillekin Hangosta tuli Amerikan
korvike. Kaupunkia sanottiinkin vuosisadan vaihteessa Suomen villiksi länneksi. Hanko kasvoi nopeasti. 1900luvun alussa kaupungissa oli jo noin
5 000 asukasta, joista noin kolmannes
oli suomenkielisiä. Osuus on melko
korkea perinteisesti ruotsinkielisellä
Länsi-Uudellamaalla. Moni Amerikkaan aikonut jäi Hankoon, jossa oli tarjolla runsaasti työtä. Joku jäi kaupunkiin ehkä siksi, että matkarahat oli kulutettu jo alkuvaiheessa – kun taas jonkun toisen matka päättyi lääkärintarkastukseen, eikä kotiinkaan haluttu
palata.
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L Ä H D Ö N SYYT
Vajaat puolet siirtolaisiksi Amerikkaan lähtijöistä
oli kotoisin Pohjanmaalta, mutta siirtolaisuus oli
vilkasta myös Ahvenanmaalta ja Turun saaristosta.
Lähtijöistä noin 60 prosenttia oli miehiä ja heidän
keski-ikänsä oli 20–25 vuotta.
Syyt siirtolaisuuteen olivat kaksitahoisia, sekä
työntäviä että vetäviä. 1800-luvun lopulla Suomea
ja erityisesti Pohjanmaata koettelivat useat nälkävuodet. Pohjanmaalla tilat olivat jaoissa käyneet
pieniksi, eikä alueelle syntynyt tarpeeksi teollisuutta, joka olisi pystynyt sijoittamaan nopeasti kasvaneen liikaväestön. Michiganin ja Minnesotan kaivosteollisuus kasvoi nopeasti 1800-luvun lopulla,
joten työvoiman tarve Yhdysvalloissa oli polttava.
Pohjanmaalta oli totuttu lähtemään parempien ansioiden perään. Myös merenkulusta elävillä
saariston ja Ahvenanmaan asukkailla lähteminen
oli osa jokapäiväistä elämää. Ihmiset valtasi “Amerikan-kuume”, jota ruokki sukulaisten lähettämät
kirjeet ja paluumuuttajien kertomukset nopeasti
ansaituista rikkauksista. Siirtolaisuuteen vaikuttivat myös pelko Venäjän sotaväkeen joutumisesta,
Venäjän sortokausien politiikka ja seikkailunhalu.

VENÄJÄN JUUTALAISTEN
SIIRTOLAISHOTELLI, MERIMIESJA SIIRTOLAISLÄHETYSASEMA

Kevättalvella 1906 Hankoon ilmestyi
yllättäen tuhansia venäläisiä, koska Suomen Höyrylaiva Oy:n asiamiehet olivat
mainostaneet Hangon Hullin linjaa
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aina Odessassa saakka ja myyneet halukkaille yhtiönsä matkalippuja. Venäjällä juutalaiset olivat joutuneet vainon
kohteeksi ja monet lähtivät sen vuoksi
siirtolaisiksi Pohjois-Amerikkaan. Suomalainen laiva tuntui silloin paremmalta vaihtoehdolta kuin venäläinen.
Hangossa tilanteeseen ei kuitenkaan oltu varauduttu. Katukäytävät
täyttyivät ihmisistä, joille ei ollut tilaa
siirtolaishotellissa, ja Hangossa alettiin
jo pelätä kulkutautiepidemioita. Väliaikaisesti venäläisiä majoitettiin kauppahalliin ja kaupungin laitamilla sijaitseviin vanhoihin taloihin. Joskus siirtolaishotellin pihalla syntyi tappeluitakin,
kun pettyneet matkalaiset kävivät Suomen Höyrylaiva Oy:n asiamiesten
kimppuun.
Tilanne rauhoittui, kun yhtiö osti
yhdessä juutalaisten siirtolaisuutta edistävän yhdistyksen kanssa sataman tuntumasta uuden – nykyisin Nycanderinkatu 10:ssä sijaitsevan – rakennuksen,
joka sisustettiin Venäjän juutalaisten
hotelliksi. Hotelli pystyi majoittamaan
noin 400 henkeä. Sen viereen rakennettiin ruokala nykyisen Korkeavuorenkatu 15:n paikalle.
Siirtolaisuuden
huippuvuodet
Hangossa olivat 1906 ja 1907, jolloin
kaupungin kautta kulki vuodessa yli
30 000 henkeä. Heistä noin puolet oli
venäläisiä. Tämän jälkeen liikenne jatkui vilkkaana vielä muutaman vuoden
ajan, mutta ennen ensimmäistä maailmansotaa se väheni, eikä erillistä hotel-
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lia venäläisille enää tarvittu. Hotellin
päärakennukseen asettui asumaan Suomen Höyrylaiva Oy:n siirtolaiskonttorin päällikkö Ferdinand Hemming, ja
ruokasali sisustettiin Suomen merimieslähetysseuran merimies- ja siirtolaislähetysasemaksi.
Lähetysasemalla oli kotimaisia ja
ulkomaisia sanomalehtiä, ja siirtolaisille
jaettiin hengellisiä opaskirjoja. Siellä oli
myös mahdollisuus kirjoittaa rauhassa
kotiin vaikkapa postikortti Hangosta.
Asemalla järjestettiin lähtijöille myös
hartaushetki ja lähtöjuhla, mutta siirtolaisuuden viimeisinä vuosina aseman
hoitaja tuli siirtolaishotelliin järjestämään hartaushetken.
SIIRTOLAISMONUMENTTI

Monet siirtolaisuuteen liittyneet rakennukset kuuluvat yhä Hangon katukuvaan. Siirtolaisuudesta muistuttaa myös
Hangon rantakallioilla seisova siirtolaismonumentti, joka pystytettiin vuonna
1967. Kuvanveistäjä Mauno Oittisen
suunnitteleman muistomerkin aiheena
on kolme lentoon kohoavaa pronssikurkea. Sen kustansivat Suomi-Seura ja
93 monumentissa mainittua Suomen
kuntaa, jotka olivat menettäneet vähintään kymmenesosan väestöstään siirtolaisuudelle. Myös siirtolaiset osallistuivat kustannuksiin.
Floridassa, Lake Worthissa on samantyyppinen muistomerkki. Sen lahjoitti hankolainen Tor Söderholm, joka
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oli itsekin siirtolainen. Siinä kaksi kurkea laskeutuu määränpäähän. Yksi on
jäänyt matkalle – ehkäpä Hankoon.
Siirtolaislaivat lähtivät illalla pimenevään yöhön. Viimeisenä muistona
kotimaasta jäi monelle tuikkiva Hangon majakka. Zacharias Topelius on
kirjoittanut majakasta runon, “Hankoniemen silmä” ja sen sanat kirjoitettiin
monen siirtolaisen lauluvihkoon. Sitä
lauletaan ruotsalaisen kansankaulun
“Mun kaunis kotimaani on vailla vertaistaan” sävelellä.
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seon julkaisusarja n:o 16. Huhmari 1995.
Ekström Söderlund, Birgitta; Wall, Marketta:
Alussa oli satama. Hangon satama 18732001. Hangon museon julkaisusarja n:o
20. Tammisaari 2001.
Lehto, Tiina. Hangon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema. Hangon museon julkaisusarja n:o 8. Ekenäs 1989.

RESUM
É

HANGÖ SOM
HAMNSTAD FÖR
AMERIKAEMIGRANTERNA

Under tiden för den stora utvandringen till Amerika 1865–1930 begav sig nästan 400 000 finländare till Amerika. Hangö var den viktigaste utskeppningshamnen för utvandrarna. Hangöbanan
(Hyvinge–Hangö) byggdes 1872–73, och vid dess
ändpunkt även hamnkajen. Redan 1886 fanns det
järnvägsförbindelse till Hangö ända från Uleåborg.
På 1880-talet hade utvandrarna möjlighet att
välja mellan fyra olika rutter för resan från Hangö till Amerika: via Stockholm, Köpenhamn, Lybeck eller hamnstaden Hull i nordöstra England.
Till Hangö kom man i allmänhet dagen före avresan, och de resande hade många ärenden att
uträtta. Emigranttrafiken var en masstrafik som
löpte smidigt, och alla ärenden kunde man uträtta i byggnader runt gården till emigranthotellet: i
emigrantkontoret och banken.
Hangö växte snabbt. I början av 1900-talet
hade staden redan ca 5 000 invånare. Många som
hade tänkt sig till Amerika stannade i Hangö, där
det fanns gott om arbetstillfällen. Toppåren för
emigrationen inföll 1906 och 1907, när det under ett år reste över 30 000 personer via Hangö
till Amerika.

Ken olet armas tähti, mi kauas merehen
säteitäs yössä myrskyisessä heität?
Sa hetkin olet kirkas ja hetkin sumuinen,
ja joskus loistos kokonaan sa peität.
Oletko taivaan tähti, mi silmin lempein
maan murehisin katsot ja öiden vaaroihin
ja lohduttelet harhaan eksyneitä?
En ole taivaan tähti, yön tulitorni vaan,
majakka Hankoniemen rannikolla;
Ma johdan merimiestä, kun päivä jättää maan
ja vaarat väijyy salakallioilla.
Pimeenä, kirkkahana mun valoni vaihtelee,
ja merimies sen näkee ja iloll’ aattelee:
“Se mahtaa Hankoniemen silmä olla.”
Vihainen myrsky huuhtoo mun juurtan’ ainiaan,
mut vahvoja se muurejan’ ei voita,
kuin vuoren seinä kestän ma tyrskyt, aallot vaan
ja vartioitsen poloisia noita.
Sa, ihmislaps’ myös ollos näin harrasmielinen.
ja johda eksyneitä kautt’ elon myrskyjen,
ja valvo, lemmi, lohdutella koita.

Kirjallisuutta
Ekström, Birgitta. Hangon muinaismuistoja,
muistomerkkejä ja veistoksia. Hangon mu131

Jyväskylän vuonna 2002 avattu matkakeskus.
Kuva: Petra Hollmérus 2006.
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M AT K A K E S K U S
Kari Korpela
ylitarkastaja, liikenne- ja viestintäministeriö

Kaikissa Pohjoismaissa on tällä hetkellä ajankohtaista järjestellä kaupunkikeskustoissa julkisen liikenteen toimintoja uudelleen. Paikallis-, seutu- ja kaukoliikenteessä bussien ja junien markkinaosuudet ovat vähenemässä. Samanaikaisesti tuen tarve julkiseen liikenteeseen
on kasvamassa mm. väestörakenteen
muutoksen takia. Henkilöauto valtaa
edelleen suurempaa osuutta liikennesuoritteesta.
Matkakeskus nimenä on uudissana,
joka on syntynyt kuvaamaan suomalaista ratkaisua julkisen liikenteen osuuden kasvattamiseksi. Matkakeskukselle
on myös kehitetty oma logo, tavaramerkki ja suunnitteluohjeisto, jota on
noudatettava. Suomalainen matkakeskus poikkeaa eniten muusta Euroopasta
siinä, että muualla niihin ei yleensä liity rahtitoimintoja.
Matkakeskusverkko 2007 -projektin yhteydessä liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on, yhdessä matkakeskuskaupunkien ja joukkoliikenteen toimijoiden kanssa, kehittää uusia
ratkaisuja matkustajien liikkumisen
helpottamiseksi ja esteettömyyden pa-

rantamiseksi sekä ohjeita hyvistä käytännöistä matkustajapalvelussa.
KIEVAREISTA RAUTATIEASEMILLE

Hevosvaljakkojen vetämien kärrylinjojen, joissa postin kuljetus oli matkustajien kuljettamista tärkeämpää, kilpailijoiksi alkoi syntyä uuden liikennemuodon, rautateiden, verkosto 1800-luvun
alkupuolella. Ensimmäisenä maailmassa vuonna 1827 Pohjois-Englannissa
Darlingtonissa muunnettiin ”tavaramakasiini miellyttäväksi paikaksi matkustajalle odottaa rautateiden kärryä”. Siten Stocktonin – Darlingtonin rautatien ensimmäinen asema ja maailman
ensimmäinen matkustaja-asema oli
syntynyt.
Kun Suomen ensimmäinen rautatie
otettiin käyttöön vuonna 1862, matkustajia palvelevien asemarakennusten
teko samanaikaisesti radan kanssa oli jo
itsestäänselvyys. Asemat rakennettiin
jokaiselle yhtiölle erikseen. Kun pienessä Suomessakin oli useita rautatieyhtiöitä, niin esimerkiksi pienessä Hyvinkään kylässä oli 1900-luvun alussa kol134
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me asemaa junamatkustajille: vuonna1872 rakennettu yksityisen Hango –
Hyvinge yhtiön henkilöliikenteen asema, Suomen Valtion Rautateiden asemarakennus ja Hyvinkäältä nykyiseen
Karkkilaan liikennöineen Hyvinkää –
Pyhäjärvi rautatieyhtiön kapearaiteisen
radan asema.

toja. Kaupoissa saattoi myös oleskella ja
odotella omnibussien tuloa.
Taajamissa oli ongelmana linja-autojen lähtöpaikan löytäminen. Kun linja-autot lähtivät mikä mistäkin, Oulussa poliisimestari määräsi linja-autoille
seisontapaikat vuonna 1923. Kaupunginvaltuustokin hyväksyi Ouluun vain
neljä lähtöpaikkaa vuonna 1925, mutta päätöstä ei käytännössä noudatettu.
Linja-autoliikennöitsijöiden muodostama Linja-autoliiton hallitus pyysi vuonna 1928 Helsingin, Turun, Tampereen ja tarvittaessa muidenkin kaupunkien valtuustoja ryhtymään toimiin
odotussuojien rakentamiseksi linja-autojen matkustajille.
Nykyisen mallin mukaisia linja-au-

ENSIMMÄISET
OMNIBUSSIASEMAT

Linja-autoliikenteen yksi alkuvaiheen
tärkeimpiä tehtäviä oli linja-autojen
reiteistä, aikatauluista ja taksoista tiedottaminen. Aluksi linja-autoyrittäjillä
oli linjan varrella agentteja, usein kauppiaita, jotka antoivat tarvittavia lisätie-

Kampin vuonna 2005 avatussa uudessa matkakeskuksessa odotetaan linja-auton lähtöä mukavasti sisätiloissa. Kuva:
Seppo Karppinen.
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toasemia alettiin rakentaa suurimpiin
kaupunkeihin: ensin Viipuriin vuonna
1932, sitten Kuopioon vuonna 1934,
Helsinkiin Turun kasarmista kunnostettuun huoltorakennukseen vuonna
1935 ja Tampereelle sekä Turkuun
vuonna 1938. Nämä kaikki ennen talvisotaa syntyneet asemat olivat kuntien
omistamia. Tosin jo Viipurissa liikkeenharjoittajien eli myös liikennöitsijöiden
omistama Viipurin Matkailu Oy hoiti
asematoimintaa.
Ensimmäinen uudentyyppinen
osakeyhtiömuotoinen linja-autoasema
rakennettiin Poriin vuonna 1955. Aseman rakennuttivat Porin kaupunki,
Matkaravinto Oy, Rautatiekirjakauppa
Oy, Kansallispankki ja Oy Matkahuolto Ab. Samaa konseptia käyttäen monille paikkakunnille kuten mm. Äänekoskelle, Hämeenlinnaan ja Rovaniemelle syntyivät ajanmukaiset asema-

kiinteistöt.
Usein asemat rakennettiin selkeästi rautatieasemista erilleen. Valtion pääosin hoitama rautatieliikenne, postin
henkilöliikenne ja yksityinen linja-autoliikenne rakensivat kukin omaa verkkoaan joko yhteistyövaikeuksien tai kilpailun takia. Yleisesti pelättiin, että kilpailija vie asiakkaat ja rahdin. Yhteistyö
ei kerta kaikkiaan ollut muodissa.
YHTEISTYÖSTÄ VÄLTTÄMÄTTÖMYYS – KESKUSLIIKENNEASEMA

Joukkoliikenteen markkinaosuus oli
suurimmillaan 1940-luvun lopulla ja
1950-luvun alussa. Ihmisiä kuljetettiin
bussien tavaratiloissa, ääritapauksessa
jopa katoilla. Pyörät ja matkatavarat oli
lastattu usein bussien ulkopuolelle takatarakalle tai katolle. Ihmiset seisoivat
junien eteisissä ja käytävillä. Tämä tila-

Eri kulkuneuvoilla matkustetut henkilökilometrit vuosina 1993–2003. Kaavio:Tilastokeskus.
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päinen joukkoliikenteen huuma kesti
vain lyhyehkön ajan. Kuitenkin juhlapyhinä saattoi esim. Helsingin linjaautoasemalta lähteä yli kymmenenkin
bussia suosituimpiin suuntiin vielä
1960-luvun alussa.
Julkisen liikenteen kysyntä, myös
bussiliikenteen osalta, kääntyi selkeään
laskuun 1950-luvun loppupuolella.
Vaikka ihmisten liikkuminen lisääntyi
merkittävästi, linja-autoliikenteellä oli
lisääntyviä vaikeuksia ylläpitää entistä
reitistöä ja palvelutasoa ensin maaseudulla ja sittemmin myös kaupunkialueilla. Rautateiden henkilöliikenne oli
alkanut vähentyä heti sodanjälkeisten
poikkeusolojen tasaannuttua 1940- ja
1950-luvun taitteessa.
Suurimpiin kaupunkeihin oli syntynyt yhteiskunnan tukea saavia bussiyrityksiä joko siten, että kunnallisia liikennelaitoksia laajennettiin yritysostoin
tai niin, että valtio ja kunnat maksoivat
osan junaliikenteen kustannuksista.
Tämä synnytti tarpeen yhteistyöhön
itsekannattavan yksityisen bussiliikenteen, kuntien tukeman paikallisliikenteen ja junaliikenteen kanssa. Yhteiskunnan päättäjät asettivat bussi- ja junaliikenteelle myös uudentyyppisiä paineita; lippujen tulisi soveltua vaihtomatkustamiseen ensin bussifirmojen
välillä, sittemmin myös bussien ja junien kesken.
Keskusliikenneasema oli vastaus
matkustajien ja julkisen vallan kritiikkiin. Keskusliikenneaseman merkittävä

ero aiempaan oli eri liikennelajien tuominen mahdollisimman lähelle toisiaan. Uskottiin, että kun Matkahuollon
rahti ja VR:n kappaleliikennerahti joskus postiliikenteellä täydennettynä toimivat samalla alueella, asiakkaiden eli
tavaraa lähettävien ja tuovien kulut pienenevät, kansantalous hyötyy ja kunkin
tavarankäsittelijän oma toiminta tehostuu ja toiminnan hyödyt kasvavat.
Henkilöliikenteessä matkustaja voi keskusliikenneasemalla vaihtaa liikennelajia helpommin ja joukkoliikenne näin
parantaa asemaansa suhteessa henkilöautoon. Kaupunki taas voittaa, koska
keskusta-alueen maankäyttö jäsentyy ja
tehostuu.
Keskusliikenneasemia rakennettiin
1960-luvun puolivälistä alkaen Imatralle, Kouvolaan, Seinäjoelle ja viimeisenä
vuonna 1978 Varkauteen. Rakentamispäätöksiä tai jonkin osan, kuten esimerkiksi linja-autoaseman siirto, tehtiin
Oulussa, Heinolassa, Joensuussa, Lappeenrannassa ja Pietarsaaressa. Tosiasiassa toiminta käytännössä pysähtyi Varkauden keskusliikenneaseman valmistuttua.
Kappaletavaraliikenteessä vallinnut
kova kilpailu, VR:n kappaletavaraliikenteen subventio, suurimpien kaupunkien tuki julkiselle liikenteelle ja
pienellä julkisella tuella toimivien linja- autoliikenteenharjoittajien epäluulot
yhdessä aiheuttivat sen, että keskusliikenneasemien toteuttaminen tuli mahdottomaksi.
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JOUKKOLIIKENNE TÄNÄÄN

sen vetovoima paranee, ilman että alue
leimautuu pelkäksi bussi- tai junavarastoksi.
Matkakeskusverkko 2007 -hankkeen yhteydessä on liikenne- ja viestintäministeriön johdolla pidetty vuosittain laajahkot esittely- ja seminaaritilaisuudet matkakeskuspaikkakunnilla.
Tavoitteena on ollut herättää keskustelua erityisesti paikallisella päättäjätasolla
ja kunnan maankäytön suunnittelijatasolla. Ratkaisun löydyttyä kaupallisista toimijoista melkein kaikki ovat olleet
tyytyväisiä matkakeskusratkaisuihin.

Joukkoliikenteen suoritteista syntyy
henkilökilometreinä laskettuna noin 45
prosenttia linja-autoliikenteessä ja runsas 30 prosenttia rautatieliikenteessä.
Aivan viime vuosina linja- autoliikenteen kokonaissuorite on ollut lievästi
vähenemässä ja rautatieliikenteen suorite lievässä nousussa. Linja-autoliikenteessä 2000-luvun alkuun saakka jatkunut pikavuoroliikenteen hyvä kasvu on
pysähtymässä ja Helsingin seudun paikallisliikenteestä saatu kasvusykäyksen
vaikutus rautateille on tasaantumassa.
Kumpikaan liikennemuoto ei siis ole
pystynyt vastaamaan henkilöautoliikenteen kasvuun.
Joukkoliikenteen yhteistyötä on erityisesti pyritty parantamaan lippujärjestelmiä kehittämällä, ajantasaista aikataulutietoa tarjoamalla, ajoneuvo-, vaunukalustoa uudistamalla ja lisäämällä
julkisen liikenteen kokonaisrahoitusta.

VAIKEUDET MATKAKESKUSVERKON TOTEUTTAMISESSA

Perusvaikeus aina matkakeskusratkaisussa on löytää matkakeskuskaupungin
maankäyttöön, kaupungin päätöksentekoprosessiin ja rahoitukseen sopiva
taloudellinen ratkaisu, joka on liikenteenharjoittajien hyväksyttävissä. Valtio
tai liikennettä harjoittava yritys ei voi
kuin poikkeustapauksessa saada matkakeskushanketta liikkeelle. Kunnallinen
päättäjä on avainasemassa.
Suurin vaikeus julkisen liikenteen
osalta on käytännössä ollut sovittaa linja-autoliikenteen rahtipalvelut osaksi
joko toimivaa saneerattua, uudelleenrakennettua tai uutta matkakeskusta.
Esimerkiksi Lappeenrannassa matkakeskuksen toiminta on koottu kaupunkikeskustan reunalle, rautatieaseman yhteyteen, hyvin toimiviin tiloi-

MATKAKESKUS – 2000-LUVUN
RATKAISU

Matkakeskuksen päätavoite on lisätä
joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja
palvelutasoa yhdistämällä eri rautatie- ja
linja-autoasemat sekä niihin liittyvät
palvelut. Tällöin matkaketjun sujuvuus
paranee ja monipuolisten oheispalvelujen tarjonta mahdollistuu. Jos alueelle
saadaan muuta kannattavaa kaupallista keskustahakuista toimintaa, kunnan
maankäyttö tehostuu ja matkakeskuk138
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hin. Alueelle rakennettiin uusi erittäin
toimiva rahtiterminaali ja entinen rautatieasema saneerattiin henkilöliikennettä palvelevaksi kokonaisuudeksi.
Linja-autoliikenteen rahdin käsittely on
helpottunut, henkilökunnan työviihtyvyys parantunut ja rahtiasiakkaiden toiminta tehostunut. Kaupunki on ollut
hankkeen todellinen alkuunpanija.
Kaupungin keskustan katuverkkoa ei
olisi ilman linja-autoaseman siirtoa ollut mahdollista jäsentää uudelleen. Linja-autoala pitää ratkaisua kuitenkin toimimattomana ja katsoo, että kaupungin kävelykatualueella toimiva lippupiste on edelleen säilytettävä.
Helsingin Kampissa toteutettu linja-autojen kaukoliikenteen, länsisuunnan seutuliikenteen, metroliikenteen ja
muun paikallisliikenteen järjestely on
saanut hyvän vastaanoton. Linja-autojen rahtiterminaali on Kampissakin
erillisissä tiloissa, mutta hyvin lähellä
bussien kaukoliikenteen saapumis- ja
lähtölaitureita. Käsittääkseni linja-autoala on hyvin tyytyväinen toteutettuun
linja-autorahdin järjestelyyn.
Kamppiin on onnistuttu sijoittamaan noin 40 bussille odotustilat. Ainakin tähän saakka linja-autoalan henkilökunta, rahdista vastaavat, kappaletavara-asiakkaat ja kiinteistön omistaja,
Helsingin kaupunki, ovat olleet ratkaisuun enemmän kuin tyytyväisiä.
Bussialan sisällä Kampin terminaalin käytöstä ja rahdinkäsittelystä aiheutuvat kohonneet kustannukset on jyvi-

Lappeenrannan vuonna 2004 valmistunut Matkakeskus koostuu
matkustajaterminaalista ja uudesta paviljonkimaisesta rahtiterminaalista.
Kuvat: Kaija Kiiveri-Hakkarainen.

tetty siten, että muun maan linja-autoalalle järjestelyistä ei pitäisi tulla kustannuksia.
TULEVAISUUDESTA

Jos kadunmieheltä tai päättäjiltä kysytään, haluatteko julkiseen liikenteeseen
lyhyempiä kävelymatkoja, esteettömyyttä, viihtyisiä odotustiloja, minimoida odotusaikaa ja laadukkaampaa
informaatiota, vastaus on meidän kaik139
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kien arvattavissa: kyllä, haluamme.
Käytännössä uuden ratkaisun toteuttaminen matkustajapalveluissa synnyttää
runsaasti haasteita.
Julkisen liikenteen kilpailukyky
suhteessa henkilöautoon on selkeästi
huonontunut. Tulevaisuuden julkiselta
liikenteeltä edellytetään siksi yhä laadukkaampaa, yhteen sovitettua järjestelmää markkinaosuuden säilyttämiseksi. Jokaisessa kaupungissa tarvitaan vähintään yksi korkeatasoinen joukkoliikenteen kohtauspaikka, jona matkakeskusten on ajateltu toimivan. Lisäksi tarvitaan muita laadukkaita joukkoliikenteen vaihtopisteitä. Tämä kohottaa
usein heikoimmaksi lenkiksi koetun liikennemuodon laatua.
Matkakeskusprojektin alkuvaiheessa pyrimme erityisesti matkustajainformaation laadun parantamiseen sekä
helpottamaan matkalippujen saantia.
Käytännössä yhtenäisten lippujärjestelmien toteuttaminen on ollut kivinen
tie. Eräissä matkakeskuksissa kuten
Kouvolassa, Jyväskylässä, Varkaudessa
ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla lipunmyynti on siirretty samoihin tiloihin. Operaattori, useimmiten Matkahuolto, myy kaikkien lippuja tai lipunmyynti on järjestetty tapahtuvaksi automaateista.
Yhtenäistä kaikkialle soveltuvaa
konseptia hankkeessa ei ole voitu kehittää. Suurin yksittäinen este hankkeelle
on nykyisen henkilöstön uudelleensijoittaminen ja siihen liittyvät kysymyk-

set. Huolimatta tekniikoiden nopeasta kehittymisestä yhtenäistä lipunmyyntiratkaisua ei saatane aikaan vuoden 2007 loppuun mennessä.
Matkakeskusverkko 2007 -projektin aikana kaikista merkittävistä matkakeskuspaikkakunnista valmistuu tai on
hahmoteltu periaatetason ratkaisu.
Myös Tampereen ja Turun kaupunkiseudun matkakeskuksista on valmistunut eräitä selvityksiä. Esitysten kaikista yksityiskohdista ei ole kuitenkaan
vielä saavutettu yksimielisyyttä. Kummassakin kaupungissa etenemistie on
todennäköisesti vaiheittainen pienten
askelten ratkaisu.
Tampereella eräät alueen maankäyttöä säätelevät asemakaavat ovat saaneet
lainvoiman ja keskusta-alueen liikenneosakaavasta on paikallinen poliittinen
yksimielisyys. Turussa etenemistieksi on
valittu yleiskaava-, asemakaavaratkaisun selkeyttäminen ja alueen maankäytöstä sopiminen erityisesti maanomistajien kanssa. Käytännössä uusi matkakeskus voi toteutua noin kymmenen
vuoden kuluessa.
Helsingin Kampin ja Elielinaukion,
Jyväskylän uuden, Kouvolan saneeratun ja toteutettavien Mikkelin ja Oulun
matkakeskusten esimerkkien mukainen
toimivien ja hyvien matkakeskusten
rakentaminen tulee jatkumaan muualla maassa. Erityisesti Kuopiossa, Kajaanissa ja Joensuussakin on selkeää tahtoa
nostaa joukkoliikenteen keskeinen kohtauspaikka – matkakeskus – sille kuu140
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luvalle tasolle. Matkakeskuksesta on
tulossa – haluavatpa kunnat sitä tai ei
– merkittävä suomalaisen kaupunkikuvan ja edistyksen mittari. Kehittyvillä
paikkakunnilla ei ole varaa jättää keskeisellä paikalla olevaa joukkoliikenteen
solmukohtaa kehittämättä.
Pienemmillä paikkakunnilla jatketaan linja-autoasemien ja rautatieasemien kehittämistä. Rahan niukkuuden
takia Suomessa ei ole ollut mahdollista
tehdä ohjelmaa rautateiden kaikkien
henkilöliikenneasemien saneeraamisesta matkakeskusperiaatteilla toimiviksi.
Ratahallintokeskus on kuitenkin kartoittanut asemien toiminnan myös tästä
näkökulmasta. Kun rahaa ei ole ollut
käytettävissä, niin esim. Kuopion ja
Kouvolan asema-alueiden saneeraus on
matkakeskusprojektissa ajoitettu paikallisen ratapihan saneerausaikatauluun.

RESUM
É
RESECENTRA
I alla nordiska länder är det i dag aktuellt att omorganisera den offentliga trafikens funktioner i stadskärnorna. I lokal-, region- och fjärrtrafiken minskar
marknadsandelarna för bussar och tåg.
Samtidigt ökar behovet av stöd till kollektivtrafiken, bl.a. på grund av ändrad
befolkningsstruktur. Personbilen tar
fortfarande en allt större andel av trafiken i besittning.
Avsikten med resecentra är att
göra kollektivtrafiken mer attraktiv och
att höja servicenivån genom att förena
buss- och järnvägsstationer och den
service dessa har att ge. Då bildas en
fungerande reskedja, och det blir möjligt att tillhandahålla ett mångsidigt utbud av kringservice. Om det är möjligt
att skapa annan lönsam kommersiell
verksamhet i anslutning till resecentra,
blir kommunens markanvändning mer
effektiv och resecentra mer attraktiva.
Varje stad behöver åtminstone en
högklassig mötesplats för kollektivtrafiken. Dessutom behövs det andra
bytespunkter av hög klass för kollektivtrafiken.

Kirjallisuutta:
Viitaniemi, Matti. Pakettitoimistosta kattavaksi kuljetusjärjestelmäksi. Oy Matkashuolto
Ab 1933 – 1993. Matkahuolto, 1993.
www.matkakeskus.fi.
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Lauri Putkonen, taidehistorian tutkija

Raahen rantamaisemaan on 1840-luvulta saakka kuulunut kaksikerroksinen
hirsinen tulli- ja pakkahuone, jossa
myös satamakaupunkiin oleellisesti liittyvällä merimieshuoneella oli tilat. Kun
pakkahuone 1900-luvun alussa jäi alkuperäisestä käytöstään, päätettiin se ottaa museokäyttöön. Piirilääkäri C.R.
Ehrströmin jo vuonna 1862 perustama
Raahen merimuseo, maamme vanhin
paikallismuseo, siirtyi pakkahuoneeseen vuonna 1909.
Raahelaisten museoksi tämä satamarakennus sopikin erittäin hyvin, sillä Ehrströmin museoinnostus oli saanut
alkunsa juuri merimiesten tuomista
eksoottisista esineistä. Kaukomaista
tuotiin koralleja, krokotiilinpäitä ja kilpikonnia, Englannista ajan muotikoristuksia posliinikoiria. Vanhaksi herraksi kutsuttu sukelluspuku, joka on lajissaan tiettävästi maailman vanhin, lienee
sen sijaan kotimaista alkuperää.
Raahen varhainen esimerkki osoittaa, kuinka luontevasti satamien rakennuksille voidaan löytää uusi ympäristöön sopiva käyttö. Toinen vastaavan-

lainen tapaus löytyy Helsingistä, jossa
kantakaupungin toiseksi vanhin rakennus, tulli- ja pakkahuone vuodelta
1765, muutettiin vuonna 1920 Kruununhaan poliisiasemaksi. 1970-luvulla
sen suojiin muutti pysäköinninvalvontatoimisto. Vasta kunnostettuun kivitaloon asettui seuraavaksi Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran kirjakauppa ja
kustannustoiminta. Myös Gustaf Nyströmin suunnittelema kaunis Katajanokan tulli- ja pakkahuone vuodelta
1901 on nyttemmin uudessa käytössä.
Sen hyvin säilyneissä sisätiloissa toimii
mm. lukuisia idänkaupan yrityksiä.
Liikennettä palvelevat rakennukset
on nähty usein käyttökelpoisina muihinkin tarkoituksiin. Kun Eliel Saarisen
suunnittelema Helsingin päärautatieasema oli vielä vuonna 1915 keskeneräinen, sijoitettiin sen suojiin tilapäinen sotilassairaala ensimmäisen maailmansodan rintamilla haavoittuneille
venäläisille. Epävakaat ajat johtivat siihen, että asemarakennus vihittiin sille
tarkoitettuun käyttöön vasta vuonna
1919. Jo vuotta tätä ennen oli Saarinen
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yhdessä Bertel Jungin kanssa laatinut
ehdotuksen Helsingin yleiskaavaksi,
jossa keskusrautatieasema ehdotettiin
siirrettäväksi Pasilaan. Valmistumaisillaan olleelle keskustan rautatieasemalle Saarinen kaavaili uutta käyttöä posti- ja lennätinkeskuksena. Katettuja laiturialueita hän ehdotti muutettavaksi
keskustan elintarvikehalliksi.
Viime vuosikymmenten kuluessa
monet rakennetun kulttuuriympäristömme osa-alueet on otettu uuteen
käyttöön. Yhteiskunnan nopea rakennemuutos yhdessä monien muiden
seikkojen kanssa on johtanut asemien
ja satamarakennusten lisäksi tuotantorakennusten, hoitolaitosten, kasarmien
ja vankiloiden tyhjentymiseen. Kiinteistöjen haltijoilta on vaadittu usein
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ennakkoluulotonta asennetta haettaessa
korvaavia toimintoja. Satamien kohdalla muutos on ollut ehkä kaikkein voimakkainta. Varastointi- ja ahtaustoiminnan muutokset sekä liikenteen ongelmat kaupunkikeskustoissa ovat johtaneet siihen, että kokonaiset satamaalueet on otettu uuteen käyttöön.
RANTANÄKYMÄT
VETÄVÄT PUOLEENSA

Merenrantasijainti on tehnyt vanhoista satamista haluttuja asuinalueita. Helsingin Ruoholahdessa ja Turun Aurajoen rannoilla uudet asuinkerrostalot
ovat kohonneet entisten satama-alueiden tuntumaan. Ruoholahdessa rakentaminen toteutettiin likimain puhtaal-

Raahen vanha pakkahuone muistuttaa yhä ajasta, jolloin purjelaivat kuuluivat kaupunkikuvaan. Museokäytössä rakennus on ollut jo vuodesta 1909. Kuva: Lauri Putkonen.
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ta pöydältä – vain Salmisaaren komeat
tehdasrakennukset jäivät muistuttamaan alueen teollisesta menneisyydestä. Turussa sen sijaan onnistuttiin aikaansaamaan yhteys alueen vanhojen
teollisuusrakennusten ja uusien asuintalojen välille. Wärtsilän, Turun Höyrypanimon ja Turun Kaakelitehtaan
vanhat rakennukset ovat saaneet joen
länsirannalla uudet, aktiiviset käyttäjänsä ja samoin on käynyt myös itärannalla
Manillan kiinteistölle, joka pelastettiin
kansalaisliikkeen ansiosta. Helsingissä
uusia asuntoalueita kaavaillaan parhaillaan Jätkäsaaren ja Länsisataman alueilla.
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Laajamittaisin yksittäisten satamarakennusten muutos uuteen käyttöön
on toteutunut Helsingin Katajanokalla, jossa on säilynyt edustava valikoima
varastorakennuksia sadan vuoden ajalta 1860-luvulta lähtien. Katajanokan
pohjoisrannan makasiinialue sai 1980luvulla uuden asemakaavan, jossa lähtökohtana oli vanhojen punatiilisten
varastorakennusten säilyttäminen. Uudet toiminnot tuli sijoittaa rakennuksiin siten, ettei arvokas kaupunkikuva
oleellisesti muuttuisi. Makasiineihin
sijoittuikin pian erilaisia yrityksiä: ravintoloita, näyttelytiloja, kampaamoja
ja liikehuoneistoja. Aiemmin varsin hil-

Katajanokan tulli- ja pakkahuone samoin kuin taustalla näkyvä entinen Warranttimakasiini ovat saaneet satamaympäristöön luontevasti liittyvän käytön. Kuva: Lauri Putkonen.
144

L Ä H D Ö N
VA L OT

SATA MA S SA

JA

L O I STAA

–

SAA P U M I S E N
U UTTA

PA I KAT

E L Ä M Ä Ä

SATA MA RA K E N N U K S I I N

Lars Sonckin suunnittelema makasiini Helsingin Länsisatamassa on nykyisin Tallinnan laivaliikenteen
matkustajaterminaalina. Kuva: Lauri Putkonen.

jainen rantakatu aktivoitui Katajanokan ja keskustan väliseksi suosituksi jalankulkuyhteydeksi.

messu- ja näyttelykäyttöön vuonna
1985. Syntyi Wanha Satama, joka on
ollut siitä lähtien vilkkaana tapahtumakeskuksena. Sen naapurissa sijaitsevat
tiilimakasiinit korjattiin samoihin aikoihin uusiin tehtäviin, toinen Suomen
elokuvasäätiön, toinen ulkoasiainministeriön käyttöön.
Monumentaalisin Katajanokan makasiineista on vuosina 1913–24 rakennettu Warranttimakasiini, jonka mahtavan teräsbetonirungon suunnitteli
arkkitehti Selim A. Lindqvist. Rakennuksen ulkoarkkitehtuurista järjestettiin kilpailu, jonka voitti Lars Sonck.
Monikerroksinen varastorakennus –
aikanaan pohjoismaiden suurimmaksi
mainittu – ei vastannut enää 1980-lu-

MAKASIINEILLA MONIA
KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA

1890-luvun alussa annettiin asetus yleisistä talletusmakasiineista, joilla oli oikeus antaa warrantteja eli talletustodistuksia säilytykseen jätetyistä, tullaamattomista tavaroista. Katajanokalle rakennettiin Helsingin Makasiini Osakeyhtiön toimesta 1800-luvun lopulla useita warranttimakasiineja. Ne saivat
1980-luvulle tultaessa uudet käyttäjät.
Varhaisimpia uudistuskohteita oli
vanhojen kaksoismakasiinien muutos
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Hangon itäsatama on maan suurin vierassatama. Satama-allasta reunustavat Granit-yhtiön vanhat tehdasrakennukset
sekä 1800-luvun lopun makasiinit, jotka ovat pääosin ravintolakäytössä. Kuva: Lauri Putkonen.

MATKUSTAJALIIKENNE
TAVARALIIKENNETTÄ
KORVAAMAAN

vun tarpeita, ja 1990-luvun alussa se
muutettiinkin Grand Marina -hotelliksi. Toiminta nivoutuu hyvin viereisen
kongressikeskuksen kanssa, joka sekin
on entinen varastorakennus. Hotellikäyttö tuntuukin soveltuvan varsin hyvin vanhojen makasiinien käyttömuodoksi: Helsingin Ruoholahdessa on
Valion entinen juustovarasto ja Turun
satamassa linnan tuntumassa sijaitseva
vanha satamamakasiini muutettu hotelliksi.
Haminan Tervasaaressa on vuonna
1903 rakennettu tulli- ja pakkahuone
remontoitu matkustajasataman ravintolaksi. Myös Kemissä on vanha 1800luvun lopun tullimakasiini kunnostettu näyttely- ja liiketiloiksi.

Varastojen muuttaminen matkustajaterminaaleiksi on osoittautunut luontevaksi toimenpiteeksi satamissa, joissa
tavaraliikenne on väistynyt ja jäljelle on
jäänyt pääosin vain matkustajaliikenne.
Varhaisimpia terminaalikäyttöön muutettuja makasiineja on Helsingin Katajanokalla sijaitseva Gunnar Taucherin
piirtämä kaartuvalinjainen makasiini
vuodelta 1938, joka muutettiin matkustajapaviljongiksi jo 1970-luvulla.
Myös Lars Sonckin Länsisatamaan
suunnittelema makasiinirakennus on
toiminut viime vuodet Tallinnan liikenteen matkustajaterminaalina.
Suomen taloushistorian merkkira146
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kennus, talvimerenkulkumme kannalta
tärkeässä Hangon Länsisatamassa sijaitseva Selim A. Lindqvistin vuonna 1907
piirtämä graniittinen voimakasiini on sekin kunnostettu Itämeren matkustajaliikenteen terminaaliksi. Alkuperäisessä
käytössään on edelleen Helsingin Eteläsataman Olympiapaviljonki, arkkitehtikaksikko Aarne Hytösen ja Risto Luukkosen tyylikäs, rantamaisemaan sopeutuva satamarakennus olympiavuodelta
1952.
SATAMARAKENTEET

Satamiin liittyvät kulttuurihistorialliset
ja kaupunkikuvalliset arvot eivät rajoitu
pelkästään rakennuksiin. Nosturit ja satamaradat ovat olennainen osa rannikkojemme laivarantoja. Vanhoja nostureita on säilytetty mm. Turussa Aurajoen
rannalla, Suomenlinnan telakalla sekä
Helsingin Hietalahden rannassa, jossa
vanha nosturi on antanut nimen myös
nuorison suosimalle kulttuurikeskukselle.
Helsingin satamarata rakennettiin
1890-luvun alussa, ja se kiersi aikoinaan
koko Helsingin niemen. Radan katkaisi kiskojen purkaminen Eteläsatamasta,
Katajanokalta ja Kaivopuistosta 1970- ja
1980-luvulla. Radan kääntösillat ovat
säilyneet osana Kauppatorin ja Hietalahden rantamaisemaa. Olisi toivottavaa,
että nuokin talouskasvumme varhaisvuosien muistomerkit voisivat kunnostettuina rikastaa merellistä kaupunkiympäristöä ja elävää satamamaisemaa.
147
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RESUM
É
HAMNBYGGNADERNA
LEVER UPP
Under de senaste årtiondena har många delar av den bebyggda kulturmiljön
tagits i nytt bruk. Den snabba strukturförändringen i samhället har, tillsammans med många andra omständigheter, resulterat i att stationshus, hamnar, fabriksbyggnader, vårdinrättningar,
kaserner och fängelser tömts på funktioner.
På ägarna till fastigheterna har det
ofta ställts krav på en fördomsfri attityd i sökandet efter nya funktioner.
Mest genomgripande har förändringen
måhända varit för hamnarnas del.
Ändrade lagrings- och stuvningsfunktioner samt trafikproblem i stadskärnorna har lett till att hela hamnområden fått en ny användning. Läge vid
havsstrand har gjort många gamla hamnar attraktiva för bostadsbyggande.
Den mest omfattande förändringen i fråga om nya funktioner för enskilda hamnbyggnader har blivit
verklighet på Skatudden i Helsingfors,
där ett representativt urval lagerbyggnader från 1860-talet och framåt finns
bevarade. Magasinsområdet på Skatuddens norra strand fick på 1980-talet
en ny stadsplan, där utgångspunkten
var att de gamla rödtegelmagasinen
skulle bevaras.

A S E MA -A L U E I D E N
UUSI ELÄMÄ
– I L MA N J U N IA JA J U NA M I E H I Ä
Sinikka Joutsalmi
tutkija, Museovirasto

Vuosien hiljaiselon jälkeen on monelle
rautatieasemalle syntynyt uutta eloa ja
toimintaa rakennusten siirryttyä yksityisille ja kunnille. Lähdön ja saapumisen paikasta on tullut kohtaamisen,
työn ja asumisen tyyssija.
Tässä artikkelissa esitellään muutama asemanseutu, joissa uusi omistaja
on kunnostanut rakennukset ja uusi
toiminta on alkanut tai suunnitteilla.
Kohtaaminen on saanut näillä alueilla
uuden merkityksen. Se ei enää liity vain
matkustamiseen tai tavarankuljetukseen kuten rautatieliikennepaikoilla.
Lopussa mainittujen verkkosivujen
kautta voitte tutustua tarkemmin näiden asemien uuteen elämään.

lukseen. Lapinlahti on Halosten taiteilijaveljesten ja Juhani Ahon nuoruuden
maisemaa sekä koko savolaisen kulttuurin ydinseutua. Lapinlahdella asemaalue on säilynyt matkustamiseen liittyvän lähdön ja kohtaamisen paikkana
perinteiden mukaisesti.
Asemarakennukseen kunnostettiin
ravintola ja näyttelytila sekä asuinrakennuksiin majoitustiloja. Suunnittelusta vastasi paikkakunnalla asuva arkkitehti Hannu Puurunen, jonka ammattitaitoiseen korjaukseen voi tutustua pistäytymällä aseman kahvilassa tai
kuljeskelemalla asemapuistossa. Matkustajien mukavuuden vuoksi on linjaauto- ja junaliikenteen palvelut yhdistetty rautatieasemalle, ja sen vuoksi sinne rakennettiin erityisesti tavaraliikennettä palveleva uudisrakennus. Lapinlahden asema-alue on hyvin hoidetun
pienen maaseutuaseman prototyyppi.
Lapinlahdella oli vielä vuosikymmen sitten rautatierakennusten harvinaisuus, toinen jäljelle jääneistä puisis-

MATIN JA LIISAN LAPINLAHTI

Lapinlahden kunta osti kymmenen
vuotta sitten koko Lapinlahden asemaalueen. Alue ja rakennukset kunnostettiin ja asemasta luotiin matkakeskus
kunnan monipuolisen matkailun palve148
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ta vesitorneista. Toinen on Enon Uimaharjussa. Koristeellinen vesitorni siirrettiin kuitenkin huoltoasemalle, missä
sitä voi edelleen käydä ihmettelemässä.
HUONEKALUVERSTAS JA
KERAMIIKKAPAJA ASEMAN
ODOTUSSALEISSA

Iisveden asema sijaitsee vajaan kymmenen kilometrin päässä Suonenjoen keskustasta. Kylä on menneisyydessä ollut merkittävä sahapaikkakunta. Tänä
päivänä on toiminnassa vain yksi saha,
muut ovat raunioina. Elämää täynnä on
sen sijaan Savon Pispalaksi kutsuttu
harjun rinteelle muodostunut työväenasuntoalue Kolikkoinmäki.
Sahojen perustaminen liittyi Pielaveden rannoilla sijaitsevien laajojen
metsien ja vesireitin varaan. Asema-alueelta ulottuu yksi raide myös suoraan
vesirajaan siellä sijaitsevalle tavaramakasiinille.
Puuseppä Ari Junkkila osti kymmenisen vuotta sitten asemarakennuksen
ja siihen kuuluvat kaksi talousrakennusta. Hän on kunnostanut niitä omakätisesti hiljalleen, osittain Museovirastolta saamiensa entistämisavustusten turvin. Kun veden rajassa oleva tavaramakasiini tuli myyntiin, osti hän myös sen
ja kunnosti siitä tunnelmallisen tilan,
jossa on kesäisin kirpputori. Asemarakennuksen suurissa saleissa Junkkila
kunnostaa ja myy vanhoja huonekaluja.

Lapinlahden aseman asuinrakennuksiin on tehty majoitustiloja. Kuva:
Hannu Puurunen.

Kymmenissä on luettavissa ne kävijät, jotka ovat aikoinaan asuneet asemalla ja haluavat nähdä vanhat paikat
ja rakennukset. Eräänä päivänä asemalle saapui vanha rouva, joka toivoi saavansa pistäytyä myös sisällä asemarakennuksessa. Tämä entisen asemapäällikön puoliso oli asunut vuosikaudet
asemalla, ja halusi nyt muistella menneitä. Myöhemmin rouva tahtoi myydä komeat asemapäällikön makuuhuonetta varten teetetyt sängyt ja yöpöydät
takaisin asemalle – siis Junkkilan perheelle. Ne olivat liian suuria nykyasuintoihin; asemalla huonekorkeus lähenee
neljää metriä.
Junkkila on saanut myös uusia naapureita, kun asema-alueella sijaitsevat
vahtituvat ovat vaihtaneet omistajaa.
Iisveden asemanseutu on hieno esimerkki sisäjärven rannalla vireän kylän
tuntumassa sijaitsevasta rautatieläismil149
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jööstä, joka on säilyttänyt oman tiiviin
tunnelmansa.
Toinen vastaavanlainen muutos on
tapahtunut Punkaharjun Putikossa.
Sielläkin asema sijaitsee entisen sahan
vieressä Pihlajaveden lahden pohjukassa, vaikkakaan ei ihan rannalla. Putikko valittiin viitisen vuotta sitten vuoden
kyläksi, ja yksi kylän aktivisteista on
aseman omistaja keraamikko, tai kuten
hän itse itseään kutsuu, saviseppä Hannu Sairanen. Sairanen on perustanut
asemasaliin keramiikkapajansa. Tavaramakasiinissa hän myy kesällä sen, mitä
talvella valmistaa.
Hannu Sairanen on myös aktiivi
arkkitehtuurin ja kuvataiteen harrastaja, ja hänen kädenjälkensä näkyy ympäristötilateoksina niin omalla asemantontilla kuin muuallakin kylässä.
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rakennusten kunnostamisen niksit ja
taidot. Sen vuoksi kurssikeskus otti
hoitaakseen myös viereisen VR:n asuinalueen talojen kunnostamisen. Ensin
korjattiin talousrakennusten kattoja ja
oikaistiin kehnoimmassa kunnossa olevia runkoja. Asuinrakennuksista vanhin kunnostettiin vanhoja pintoja,
materiaaleja ja kiinteää sisustusta säilyttäen.
Peipohjan veturitallia voi kunnostuksen päätyttyä kutsua oikeaksi monitoimihalliksi. Omistajaperhe korjaa
Museoviraston entistämisavustuksen
turvin hyvin säilynyttä veturitallia arkkitehti Tuula Pöyhiän opastuksella. Yksi
pilttuu säilyy omassa käytössä erilaisten
koneiden kunnostukseen tarvittavana
verstaana ja säilytystilana. Tätä pilttuuta
ei juuri tarvitse muuttaa, vaan se voi
puhdistuksen jälkeen jatkaa elämäänsä
konehallina.
Sen sijaan kaksi muuta osaa joutuvat aivan uuden elämän alkuun: keskimmäiseen pilttuuseen on suunniteltu vetymuseota, jossa esitellään vetyenergian hyötykäyttöä jokapäiväisessä
elämässä. Näyttelyesineistöön kuuluvat
eri kehitysvaiheiden polttokennot sekä
mm. vetyauto Fantasia.
Kolmanteen pilttuuseen kaavaillaan
galleriaa ja tilaa musiikki- ja muiden
kulttuuritapahtumien järjestämistä varten. Kokemäellä on tähän asti ollut
pulaa kunnollisista näyttelytiloista paikallisten ja vierailevien kuvataiteilijoiden käyttöön. Tilat soveltuvat erin-

KURSSEJA JA KULTTUURIA
VETURITALLISSA

Karjaan kaupunki hankki omistukseensa Karjaan aseman veturitallin sekä
asuinalueen 1990-luvun lopulla. Suureen monessa eri vaiheessa rakennettuun veturitalliin korjattiin paja, huonekaluverstas ja verhoilutilat Karjaan
kurssikeskuksen käyttöön. Toimisto,
sosiaalitilat ja opettajien lepohuone sijoitettiin vesitorniin, joka tässä tapauksessa on vanhaan tapaan aivan veturitallin kyljessä. Arkkitehti Kasper Järnefelt
suunnitteli korjauksen.
Opetukseen kuuluu myös vanhojen
150
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omaisesti myös musiikkitapahtumien
järjestämiseen akustisen avaruuden ja
kartiomaisen muotonsa vuoksi.
Kokemäen kaupunki tukee Peipohjan veturitallin muutosta. Hankkeelle
etsitään myös Euroopan unionin rahoitusta.
ASEMAPUISTOT RIIHIMÄELLÄ
JA SALOSSA

Riihimäelle rakennettiin rautatieasema
vuonna 1869 kun Suomi yhdistettiin
rautateitse pääkaupunkiin Pietariin.
Ensimmäisen Hämeenlinnaan ulottuneen radan varteen ei nykyisen Riihimäen kohdalle asemaa perustettu, vaan
Hyvinkään ja Turengin välinen metsäinen seutu ohitettiin täydessä vauhdissa.
Riihimäestä tuli siten heti risteysasema. Sellaisena rautatieasema laajeni nopeasti ja asemalle rakennettiin
vuosien myötä hotelli, lepohuoneita,
rautatielääkärin ja -insinöörin talot, isoja veturitalleja, kaksi koulua ja laaja rautatieläisten asuinalue Rautatiepuistoon.
Vanha, moneen kertaan laajennettu,
puinen asema korvattiin uudella 1930luvulla. Parhaimmillaan siellä työskenteli satoja rautatieläisiä.
Rautatiepuistosta löytyy nykyään
monipuolinen ja edustava valikoima
rautatierakennusten tyyppejä 1870-luvulta 1940-luvulle. Useat taloista ovat
rautatieläiskielellä niin kutsuttuja
asuinkasarmeja. Vanhimmat niistä ovat

Salon asemapuisto. Kuva: Tapio Järvinen.

pitkiä, yksikerroksisia rakennuksia.
1910-luvulla muodissa olivat kaksikerroksiset asuintalot, kunnes 1940-luvulla – kun luovutetun alueen karjalaisille
oli nopeasti saatava asunnot – päädyttiin yksikerroksisiin pitkiin rivitaloihin.
Puiston harvinaisuuksissa, VR:n koulutaloissa, on rautatieläisten soittokunnan
harjoitustilat ja vanhusten päivätoimintakeskus.
Riihimäen rautatiepuiston läpi kulkeva Maantie on yksi pääväylistä kuljettaessa asemalta kaupungin keskustaan.
Asemapuistossa on toki rakennusten ja
kulkuväylien lisäksi myös komea puusto ja rauhallinen alue penkkeineen
matkustajien odottaa junan tuloa.
Puiston hoito on – niin Riihimäellä
kuin kaikilla muillakin rautatiepaikkakunnilla – tärkeä osa kulttuuriympäristön vaalimista.
Salossa asemapuisto on siirtynyt
151
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kokonaan kaupungin omistukseen ja
kaupunginpuutarhuri Tapio Järvisen
hoitoon. Hän on istuttanut sinne uusia puita, perennoja ja hankkinut myös
ympäristöön sopivia veistoksia. Keskellä puistoa on puiden siimeksessä sodanaikainen vara-asema, suuri kivilohkareilla peitetty betonirakennus, jossa liikenteenhoito oli turvassa ilmahyökkäyksiltä. Nyt rakennelma muistuttaa,
varsinkin hämärässä ja lumisateessa,
satulinnaa. Laaja puisto jakautuu kolmeen osaan – Asemanpuistoon, Olavinpuistoon ja Horninpuistoon Salojoen toisella puolella – muodostaen Salon
kaupungin lounaiselle laidalle hienon
viheralueen.
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suojelukeskus Salvus. Sillä on siellä neuvontapiste, näyttely sekä Porvoon vanhan rautakaupan varastomyymälä.
Kaiken kaikkiaan talosta voi löytää sekä
tietoa että tavaraa vanhojen rakennusten korjaamiseen.
Salvus teki arkkitehti Pekka Hornamon johdolla suuren työn kunnostaessaan vanhan asemarakennuksen, joka
oli vuosien saatossa jäänyt tukalaan asemaan ohi kulkevan tien kylkeen.
Porvoon rata rakennettiin yksityisenä ratana, vaikka se pian valmistumisensa jälkeen ostettiinkin valtiolle. Sen
rakennuskanta poikkeaa jonkin verran
valtion rautatierakennustyypeistä ja
muodostaa mielenkiintoisen vertailukohteen. Yksityiset omistajat ovat korjanneet asuin- ja talousrakennukset
omaan käyttöönsä, mutta veturitalli
vesitorneineen ja makasiineineen on
Porvoon Museoveturiasema -yhtiön
käytössä.
Yhdistys pitää yllä 17 kilometrin
osuutta liikennekäytöstä poistetulla
Porvoon–Keravan radalla. Se myös kuljettaa matkustajia kesäisin lättähatulla
eli Dm7 kiskobussilla. Radalla kulkee

PORVOON MONIPUOLINEN
ASEMA-ALUE

Porvoon asemarakennukseen on majoittunut Itä-Uudenmaan rakennus-

Porvoon aseman veturitalli. Kuva: Henrik Wager 2006.
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myös höyryveturi Lili eli Tk 3 1168,
jolla VR liikennöi vuosina 1952–1970.
Asema-alue sijaitsee Porvoonjoen ja
Vanhan Hämeenlinnantien varrella ja
sieltä avautuu hieno näkymä Porvoon
linnamäelle, kirkolle ja vanhaan kaupunkiin.
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RESUM
É
STATIONSOMRÅDENA
LEVER UPP
Många stationsområden har fått nytt
liv och nya funktioner sedan byggnaderna tagits över av enskilda och kommuner. I Lapinlahti i norra Savolax har
stationshuset rustats upp till restaurang och utställningslokal, bostadsbyggnaderna till logi. På Iisvesi station i Suonenjoki restaurerar och säljer man
gamla möbler. I Putikko i Punkaharju
har keramikern Hannu Sairanen i väntsalen inrättat en keramikerverkstad.
Karis stad har köpt stationshuset
och i lokstallet inrett en mekanisk
verkstad och en möbel- och tapetserarverkstad som används inom yrkesutbildningen vid Karis kurscenter.
Kontor, personalrum och vilorum för
lärarna har placerats i vattentornet i
anslutning till lokstallet. Lokstallet i
Peipohja planeras för sin del bli ett
museum som presenterar användning
av väteenergi, ett galleri och en lokal
för musik- och andra kulturevenemang.
I stationshuset i Borgå har Salvus,
ett östnyländskt centrum för byggnadsvård, etablerat sig. Där ger man
råd, visar en utställning och driver en
järnhandel. Bostadsbyggnaderna har
satts i stånd för privat bruk. Lokstallet
med vattentorn och magasin används
av föreningen Borgå Museijärnväg.

Lisätietoa:
Lapinlahden asema:
http://www.lapinlahti.fi/?page=matkailu.nahtavaa.asema
Punkaharjun Putikko:
http://www.taideverkossa.net/handmade/hs/
Kokemäki, Peipohja:
http://www.suvilaivat.fi
http://www.kokemaenmatkailu.info/peipohjan_asemakyla.htm
Porvoo:
http://www.steamrail.fi/
http://helsinkiww.net/pmr/
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T UT K I J A O P I
– T E HT ÄV I Ä O P ET U K S E E N

Lähtemisen ja saapumisen paikat muodostavat kulttuuriympäristökokonaisuuden, johon kuuluvat rakennusten
lisäksi myös kaikki muu ihmisen muokkaama maisema. Rakennusten rakennustavat ja -tyylit kertovat paljon kunkin aikakauden arvoista ja yhteiskunnallisesta tilanteesta. Sen lisäksi, että
vanhat rakennukset kertovat menneisyydestä, ne ovat usein rakennettu vii-

saasti, kauniisti ja kestävästi.
Lähdön ja saapumisen paikat ovat
monipuolisia kulttuuriperintöopetuksen tutkimuskohteita. Kulttuuriperintö konkretisoi ja elävöittää opetusta kaikissa koulumuodoissa. Se tarjoaa aineksia useisiin oppiaineisiin ja niiden väliseen yhteistyöhön. Tekstin lopussa mainituilta verkkosivuilta löydät lisää tehtäviä.

H U O M A A Y M P Ä R I ST Ö S I
– T UT K I K O HT E E N H I ST O R I A A
Paikkakuntasi tärkein saapumiseen
tai lähtemiseen liittyvä rakennus
Valitse jokin tutkimuskohde, esim. linja-autoasema, rautatieasema, sataman odotushuone, lentoasema, tullitalo, kestikievari tai
maitolaituri.
• Miksi ja koska se on rakennettu?
• Millaisessa paikassa se paikkakunnallasi sijaitsee?

Rakennuksen merkitys paikkakunnalla aikojen kuluessa
• Liittyykö rakennukseen merkkihenkilöitä? Keitä? Millaisia ihmisiä he ovat olleet?
• Selvitä, mitä merkittäviä asioita siellä on
tapahtunut eri vuosisatoina ja 1900-luvun eri vuosikymmeninä.
• Miten rakennus liittyy sinun, perheesi
ja ystäviesi elämään tänään?
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Rakennus tänään
• Onko rakennus edelleen alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan? Jos ei ole,
niin mitä toimintaa siinä nykyään on?
Miksi se ei enää ole alkuperäisessä käytössä? Mitä mieltä olet sen tämänhetkisestä käytöstä? Miksi?
• Haastattele luokka- ja koulukavereita tai
ohikulkijoita siitä, mitä mieltä he ovat
rakennuksen nykykäytöstä.

•

Tutki rakennusta ja sen ympäristöä,
pohdi kehitystä
Valitse kohteeksi linja-autoasema, bussipysäkki ympäristöineen, isojen laivojen satama tai pienvenesatama ja tutki rakennuksia
ja rakennelmia. Pohdi niiden tilankäyttöä,
viihtyisyyttä ja terveellisyyttä. Miten ympäristönäkökohdat voitaisiin ottaa paremmin
huomioon?
Mikäli rakennus on vanha, olisi hyvä, jos
käytettävissä olisi vanhoja karttoja, pohjapiirroksia, valokuvia tai piirroksia rakennuksesta.

•

•

•

•

•
•

•

Laadi teemasta ristisanatehtävä tai tietokilpailu.
Rautatieasema, linja-autoasema, lentoasema, satamaterminaali tai laituri
kertoo tarinansa: millaisia vaiheita se on
nähnyt ja kokenut, ja miten se nyt kokee elämänsä.
Tarinat voidaan koota antologiaksi, joka
kuvitetaan rakennusten kuvilla.
Valokuvaa yksityiskohtia ja kokoa kuvista pienoisnäyttely.
Mikä merkitys on lähtemiseen ja tulemiseen liittyvien rakennusten yksityiskohdilla?
Tutki rakenteellisia muotoja ja yksityiskohtia, esimerkiksi: Miten ovet sijoittuvat rakennuksen julkisivuun? Mitä ovenkahvan muoto viestittää? Mikä on kynnyksen tehtävä?

Kirjallisuusantologian kokoaminen
Etsitään kirjallisuudesta tekstejä, romaanikatkelmia, runoja, jotka kuvaavat satamia,
lentokenttiä, rautatie- tai linja-autoasemia
ja kootaan niistä pieni lukemisto. Antologia voidaan myös rakentaa omista Saapumisen ja lähtemisen runoista ja novelleista
tai voidaan tehdä yhdistelmäjulkaisu.
Omien tekstien aiheena voi myös olla
rakennuksiin liittyvät tunnelmat. Otsikkovaihtoehtoja: Lähdön tuskaa tai Saapumisen
riemua.

Ota selvää: Kuka sen on suunnitellut?
Mistä materiaalista se on rakennettu?
Onko sen ulkomuoto, esim. väritys, materiaalit, lisärakennelmat, muuttunut aikojen kuluessa?
Piirrä sarjakuva tai tee seinälehti rakennukseen liittyvästä tapahtumasta. Sarjakuva- tai seinälehdistä kootaan näyttely luokan tai koulun seinälle.
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RY H DY T O I M I M A A N ,
T A RT U KY N Ä Ä N , V A I K U T A
Kirjoitus tai video
rakennuksen puolesta
Vanhat rautatieasemat, satamarakennukset,
lentokentät, laiturit jäävät pois käytöstä ja
niiden tilalle rakennetaan uusia.Vanhan rakennuksen purkaminen herättää usein vastarintaa. Kirjoita kirje tai mielipideteksti tai
kuvaa video, jonka tavoitteena on puolustaa jonkin itsellesi tärkeän vanhan rakennuksen säilyttämistä.

Tutkimusraportti
Valitaan jokin saapumisen tai lähtemisen
rakennus ja käydään tiedonkeruutarkoituksessa tarkkailemassa, miten ihmiset siellä
toimivat, mitä palveluja käyttävät, miten rakennus toimii käyttäjien näkökulmasta,
miten rakennuksen palveluita ja toimivuutta voisi parantaa käyttäjien näkökulmasta.
Havainnot raportoidaan. Esitetään myös
joitain parannusehdotuksia. Mietitään
myös, miten ehdotukset voisi saattaa kunnan päättäjien tiedoksi.

T UT K I K A RTT A A J A
P Ä ÄT T E L E K E H I TY K S E S T Ä
Lähdön ja saapumisen paikat ovat usein
kiehtoneet maantieteilijöitä. Ne ovat solmukohtia, jotka liikenneväylien ja -reittien
kautta yhdistävät paikkoja keskenään. Liikenneverkostot hahmottuvat kartalla kudelmina, joissa paikat ja alueet liittyvät toisiinsa ja muodostavat jopa maailmanlaajuisia verkostoja. Esimerkiksi rautatieliikennettä voidaan tarkastella rautateiden, asemien ja pysäkkien verkostoina sekä rautatieasemien välillä eri reittejä pitkin kulke-

vina liikennevirtoina. Maantieteilijää kiinnostavat spatiaaliset, paikkojen sijaintiin ja paikkojen kokemiseen liittyvät seikat. Esimerkiksi rautatieasemien suhteen maantieteilijä pyrkii tarkastelemaan sitä, millainen hierarkkinen asema niillä on liikenneverkossa.
Hän selvittää myös asemien sijaintiin vaikuttaneita tekijöitä sekä pyrkii saamaan selville, millaisia rautatieasemat ovat koettuina paikkoina.
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Aineistona kotiseudun eri-ikäiset
peruskartat
• Miten liikenneverkko on muuttunut
ja miksi?
• Mitä kartta kertoo erilaisista liikkumismahdollisuuksista eri aikoina ja
liikkumistapojen muuttumisesta?
• Miten liikenneverkon kehitys on
muuttanut yhteisön rakennetta ja ympäristön viihtyisyyttä ja terveellisyyttä?
• Miten liikenneverkkojen kehitys on
muuttanut lähdön ja saapumisen paikkoja ja miksi?
• Tutustu paikkaan, joka oli aikaisemmin tärkeä lähdön ja saapumisen paikka, mutta jonka käyttötarkoitus on
muuttunut. Mikä alueella nyt muistuttaa vanhasta?
• Etsi Suomen kartalta erilaiset portit
ulkomaille.
Päättelytehtävä vahoista kartoista
Mainitse oheisen 1930-luvun rautatiekartan avulla kolme rautatieasemaa, jotka
ovat merkittäviä rautatieliikenteen solmukohtia.
Ohessa on ote 1940-luvun rautatieaikataulusta. Kouvolan ja Mäntyharjun
välillä sijaitsevien asemien ja seisakkeiden
nimistä voidaan päätellä, että rautatie
kulkee hyvin vesistörikkaalla seudulla.
Mainitse sellaisia rautatieasemia ja pysäkkejä kyseiseltä rataosuudelta, joiden nimet viittaavat sijaintiin vesistön varrella.

Suomi Finland 1:2 000 000. Maanmittaushallituksen karttapaino, 1989.
(c) Genimap Oy, lupa L6313/05.

Suomen kulkuneuvot nro 2/1949.
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R AT K A I S E M AT E M A ATT I N E N
O N G E L MA
Tulemme harvoin ajatelleeksi kuinka tärkeässä roolissa matematiikka onkaan arkielämän askareissa. Toisille se näkyy numeroina ja niillä tehtävinä laskutoimituksina ja
toisille se ilmenee mm. kauniina, säännönmukaisina geometrisina muotoina ympäristössä. Lähtemisen ja saapumisen paikat
-teemaa voisikin tarkkailla näiden kahden
toisiaan tukevan lähestymistavan kautta.
Ongelmanratkaisussa ovat havainnot

tärkeässä roolissa. Niitä voidaan tehdä mm.
esineistä, kuvista, tapahtumista, teksteistä ja
äänistä, siis kaikilla aisteilla. Havainnot yhdistetään matematiikan työkaluihin.
Lopussa mainituilla rakennusperintöpäivien kotisivuilla olevassa oheisaineistossa
Matti ja Tuomas seikkailevat liikenteen rakennuksissa ja rakennelmissa ja niiden välilläkin.Tarinassa esitellään muutamia ongelmia, joiden ratkomiseen voit osallistua.

S U U N N ITT E L E
V A N H A ST A U UTT A
Rautatieasemasta taidemuseoksi
Vuoden 1900 maailmannäyttelyyn rakennettu Orsay-rautatieasema oli vuoteen
1939 saakka Ranskan lounaisen rautatieverkon pääteasema. Asema palveli sittemmin erilaisissa tehtävissä, mm. postituskeskuksena pakettien lähettämiseen sotavangeille toisen maailmansodan aikana.
Rautatieasema sulki ovensa vuoden
1973 alussa. Jo vuonna 1975 harkittiin uuden museon sijoittamista aseman tiloihin.
Toisaalta asemaa uhkasi myös purku ja sen
korvaaminen uudella laajalla hotellikompleksilla. Uusi museo vihittiin käyttöön
vuonna 1986. Museo keskittyy länsimaiseen

taiteeseen vuodesta 1848 ensimmäisen
maailmansodan alkuun.
Uusi käyttösuunnitelma
Onko lähiympäristössäsi jokin lähdön ja saapumisen paikka, joka ei ole enää alkuperäisessä käytössään? Millaiseen käyttöön se oli
alun perin suunniteltu? Millaiseen muuhun
käyttöön se mielestäsi voisi sopia? Ideoi ja
tee suunnitelma.
Tutki rakennusten värejä:
• Minkä värisiä ovat lähtemisen ja saapumisen paikat?
• Ovatko eri-ikäiset rakennukset erivärisiä?
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•

•

Liittyykö eri kulkuvälineiden lähtö- ja
saapumisrakennuksiin omia tunnusvärejä?
Voiko väreillä ilmaista liikettä?

•
•

Asema ja nuoret –
parannussuunnitelma
Ilmaisut “aseman lapset” tai “aseman jengi”
ovat usein sävyltään kielteisiä, ja ne liitetään nuorten häiriökäyttäytymiseen.Tehkää
ryhmässä paikkakuntasi asemarakennuksen
käytölle ja sen lähiympäristölle sellainen toimintasuunnitelma, että se voisi myönteisellä
tavalla palvella nuorten tarpeita.

Suunnittele tutkimaasi rakennukseen
vanhojen symbolikuvien tilalle uudet
Miten lähtemiseen liittyvää liikkumista ohjataan symbolikuvin? Tutki liikettä ja sen
symbolikuvioita, joita löydät lähtemisen ja
tulemisen paikoista.
•

Miten kulkusuunta osoitetaan?
Miten symbolit rakennukseen sijoitetaan?

Millaisia toimintoja symboleilla kuvataan?

ET S I P A I K A N H E N K E Ä
Halki vuosisatojen kristityt ovat vaeltaneet
satoja jopa tuhansia kilometrejä päästäkseen Santiago de Compostelan kaupunkiin.
Tutustu tietoja etsimällä Santiago de Compostelan historialliseen pyhiinvaelluskohteeseen.
•

sia: satamia, rautateitä, kauppapaikkoja, vaellusreittejä. Pohdi, miten lähteminen ja saapuminen näkyvät paikassa.Tutki myös muita
lähdön ja saapumisen paikkoja.
•

Pohdi, millaisia ovat pyhät paikat yleensä. Mikä tekee jostakin paikasta pyhän?
Mitä pyhiinvaellus merkitsee vaeltajalle?

Etsi Unescon maailmanperintölistalta saapumiseen ja lähtemiseen liittyviä rakennuk-
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Kuka lähti, kuka saapui, minne, miksi?
Millainen tunnelma paikassa on? Pohdi
kohteen tai kohteiden arvoa tänä päivänä. Mikä tekee niistä maailmanperintöä? Mitä on maailmanperinnön arvo?
Maailmanperintölista löytyy osoitteesta www.unescokoulu.fi.

L I S Ä Ä T E HT ÄV I Ä
L ÖY D ÄT I NT E R N ET I ST Ä
Rakennusperintöpäivien tehtävät:
www.ymparisto.fi/erp > Koulujen ja
kerhojen oma Erp
(myöhemmin: www.rakennusperinto.fi >
Euroopan rakennusperintöpäivät)

Tehtävät on koostettu
Opetushallituksen asiantuntijoiden
ehdotuksista
Maantiede: Lea Houtsonen
Kuvataide: Heljä Järnefelt

Muut:

Historia ja yhteiskuntaoppi:
Kristina Kaihari-Salminen

www.edu.fi/projektit/tammi >
opetusaineistoja

Kestävä kehitys: Marja-Leena Loukola
Filosofia ja elämänkatsomustieto:
Antti Lönnblad

www.edu.fi/projektit/lahde > aineistoja
opetukseen

Matematiikka: Leo Pahkin

www.ampiainen.fi >oppimateriaalit

Äidinkieli ja kirjallisuus: Pirjo Sinko

www.arkkitehtuurikasvatus.fi

Lukiokoulutus: Anneli Tella
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E U R O O P A N R A K E N N U S P E R I NT Ö P Ä IV I E N P Ä ÄT A P A HT U M A
LAPPEENRANNASSA 8.–10. SYYSKUUTA 2006

• Linnoitus
• Etelä-Karjalan museo: Saimaan
kanava 150 vuotta -näyttely
• Saimaan Kanava-museo:
Toimen ja edistymisen hyväksi –
Vanha Saimaan kanava 150 vuotta
-näyttely
• Vanha asema ja keisarillinen
odotushuone
• Lappeenrannan satama ja
lentokenttä
• Lauritsalan funkkiskeskusta
www.lappeenranta.fi/museot/etelä-karjalan museo/ajankohtaista

Keisarivierailu vuonna 1885 Lappeenrannan asemalla. Kuva: Etelä-Karjalan museo.
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