Turun tauti

Turun tauti
– mikäs se simmottis oikke olika?
”Kulttuuriympäristön sumeilematon hävittäminen […] on sittemmin
vähemmän mairittelevasti nimetty ´Turun taudiksi´. Tämän ´taudin´
oireisiin kuuluvat myös väärinkäytökset ja epäselvyydet kunnallisessa
päätöksenteossa ja erityisesti kaavoitus- ja rakennuslupa-asioissa.”
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Turku nousee tuhkasta
Turku on palanut vuosi satojen aikana 31 kertaa.
Pahin palo oli syyskuussa vuonna 1827, joka tuhosi kolme neljäsosaa Turusta. Palon jälkeen määrättiin katuja levennettäväksi ja uuden, Carl Ludvig Engelin tekemän asemakaavan vuodelta 1828
mukaan, suurimpien katujen, torin, aukioiden ja
joen varteen tuli rakentaa vain kivitaloja. Kaupunkiin tehtiin myös suuria puistoalueita uusien palojen pelossa. Turkuun tuli säännöllinen ruutukaava. Siitä otettiin myös mallia muita kaupunkeja kehitettäessä.

Funktionalismi
Moni turkulainen kiroaa funktionalismin ja syyttää 1920-luvulta alkanutta tyylisuuntaa Turun taudista. Eikä täysin syyttä. 1928 katuja alettiin uudelleen leventämään, koska funktionalismin ja
yksinkertaistetun tehokkuuden nimeen haluttiin mahdollisimman leveät kulkuväylät autolii-

FINNANEST 10, 43 (3)

kennettä varten. Se tarkoitti lukuisien Turun palon jälkeen rakennettujen kivitalojen purkamista
ja uusien, korkeampien talojen rakentamista. Rakennustaiteelle ei koristusmielessä ollut enää sijaa.
Vain käytännöllinen, funktionaalinen, oli kaunista. Alvar Aalto suomalaisista arkkitehdeista oli tämän tyylisuunnan mestari ja samalla vanhojen arvorakennusten mestaaja. ”Olla ajan hermolla”, sanotaan. Tuona aikana, vahvasti kehittyvässä ja
teollistuvassa Suomessa vanhat rakennukset edustivat myös kansalle jämähtyneisyyttä, kun trendinä oli tehokkuus ja nopeus uudistua. Talojen purkamiselle oli myös tuon ajan kansan suuren osan
tuki.

Hävitys jatkuu
Rakennusvimmaan tuli tauko talvi- ja jatkosodan
vuoksi. Turun pommitukset osaltaan edesauttoivat
uudisrakentamista. Käytännössäkin oli pakko rakentaa uusia ja isompia taloja nopeasti kasvavalle
turkulaisväestölle.
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Purkamisinnosta kertoo kiihkein aika, jolloin
Turun keskustasta katosi 400 rakennusta vuodessa. Useimmiten perusteena purkamiselle oli rakennuksen huono kunto. Tuhoaminen oli kuitenkin niin nopeaa ja laajaa, ettei tuo väite voinut pitää kaikissa kohteissa paikkaansa. Ikävää kieltään
kertoo myös se, että uudet talot tehtiin ”kertakäyttöisiksi”. Keskimääräiseksi elementtirakennuksen
käyttöiäksi määriteltiin 55 vuotta.
Tehokkain ja järjestelmällisin hävitys tapahtui
1960- ja 1970-luvulla. Tehoajattelun periaatteen
mukaisesti rakennusyhtiöt ja liikemiespiirit tavoittelivat suuria hyötyjä pienillä sijoituksilla. Tässä
ne myös onnistuivat erinomaisesti. Tuolloin suoritettiin mm. purkuiskuja, joissa purkuilmoitus jätettiin vain muutama minuutti ennen virka-ajan
päättymistä, jotta purkukieltoa ei ehdittäisi antaa.
Purku saatettiin tehdä yöaikaan, jolloin aamulla ei
ollut enää mitään suojeltavaa. 1950-luvulla Turkuseura alkoi toimia väestön äänenä purku- ja uudisrakentamisessa. Ääni hukkui alkuun matkalla.
Vasta 1970-luvulla ihmiset alkoivat organisoituneesti vastustaa purkamista ja ensimmäinen mielenosoitus järjestettiin.

Kaavoihin kangistunut
Selkeä yleiskaava puuttui ja siten myös kokonaiskuva ja suuntaviivat siitä millaiseksi Turun haluttiin kehittyvän. Asemakaavamuutosten vuoksi keskustassa purettiin ja rakennettiin tontti kerrallaan.
Rakennuskieltoja oli mutta niitä kierrettiin poikkeusluvin. Näin myös suojeltuja rakennuksia hävitettiin. Kansalaisten, asukkaiden, heidän, joiden
arkeen ja asuinmiljööseen tehdyt päätökset eniten
vaikuttivat, vaikutusmahdollisuudet virkamiesprosessiin olivat olemattomat. Valitusasioissa voitiin vedota kaavoihin ja rakennusoikeuksiin, vaikka kumpikaan ei sinällään velvoita virkamiehiä toimimaan kumileimasimena ja jatkamaan siten Turun rakentamisen heterogeenisyyttä ja perinteistä
luopumista. 1980-luvulla tuli esiin monia keinotteluja ja väärinkäytöksiä, sekä syytteitä lahjomisista, virkavirheistä ja veropetoksista. Yleisesti syytettiin virkamiehiä salailusta purkamisten ja rakentamisen taustoista.
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Viva la (r)evolution!
Purkuaalto alkoi heiketä 1980-luvulla mutta jatkuu
valitettavasti yhä, vaikka alkuperäinen funktionalisminen rakentamisihanne tyylisuuntana on hävinnyt. Tehorakentaminen, oman edun tavoittelu,
voiton maksimointi ja laatikkorakentaminen eivät
ole vieraita termejä tänäkään päivänä. Tauti on pahasti juurtunut ja on vaikeasti kitkettävissä. Mutta positiivisesti aktiiviset asukkaat ja uusmedian
huomiokyky sekä tutkiva journalismi mahdollistavat entistä tarkemman seurannan ja lakien sekä asetusten laiminlyöntien ilmitulon. Enää ei ”sikariporras” pääse piiloutumaan pykäläviidakkoon
vaan avoimuus, selkeys ja läpinäkyvyys ovat niitä
teemoja joiden pohjalta voidaan rakentaa kaupunkikuvaa sellaiseksi kuin sen asukkaat ansaitsevat.
Laatikot, elementeistä tehdyt ihmiskaapit eivät ole funktionalismia. Ne eivät edusta mitään rakennustyyliä vaan ”Sieltä ostetaan mistä halvimmalla saadaan” -ajattelua. Tämä malli ei ole vain
turkulaisten yksinoikeus. Turun tauti ei ole koskenut vain Turkua. Se on oireillut monessa keskisuuressa tai suuressa kunnassa. Suosittelen valppautta ja aktiivista kansalaisotetta kaikkialla, jossa on edustuksellinen demokratia. Seuratkaa mitä päättäjänne eli omat edustajanne tekevät. Vain
vaatimalla parempaa voi saada parempaa. Mutta ei
Turussakaan kaikkea ole vielä menetetty. Allekirjoittanut asuu palolta, pommeilta ja purkamiselta säästyneessä 105-vuotiaassa puutalossa lähellä
Turun keskustaa.
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