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TIIVISTELMÄ
Diplomityöni käsittelee rakennusperinnön säilyttämistä autenttisuuden ja integriteetin
näkökulmasta. Olen valinnut autenttisuuden ja integriteetin tarkasteluni kohteeksi, koska ennen
kaikkea juuri näiden käsitteiden edustamien ominaisuuksien säilyttäminen rakennuksissa on
merkityksellistä niiden arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön kannalta. Autenttisuudella ja
integriteetillä viittaan luovan suunnittelun ja tietotaitoon pohjautuvan materiaalien työstämisen
seurauksena syntyneiden rakennusten ja edelleen muutosprosesseissa muokkautuneiden
rakennuskokonaisuuksien laadullisiin ominaisuuksiin.
Esimerkkikohteena käytän Vanhaa Raumaa. Se on yksi Suomen arvostetuimmista historiallisista
rakennuskokonaisuuksista, ja näin ollen sen pitäisi edustaa esimerkillistä rakennussuojelua
maassamme. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, ettei rakennusten säilyminen Vanhassa
Raumassakaan ole itsestäänselvyys ja autenttisuuden sekä integriteetin vaaliminen haasteetonta.
Suomessa rakennussuojelun kenttä on monitasoinen ja noudattaa ylhäältäpäin johdettua
pyramidirakennetta, jonka huipulla on Museovirasto. Viranomaistahojen tavoitteet eivät aina
kuitenkaan toteudu, sillä rakennusten omistajien arvomaailma määrittelee viimekädessä sen,
miten yhteinen kulttuuriperintömme jatkaa olemassaoloaan.
Diplomityöni ensimmäisessä luvussa esittelen Vanhan Rauman rakennuskannan säilymisen vaiheet ja linkitän ne yleiseen rakennussuojelun kenttään. Tämän jälkeen pureudun rakennusperinnön nykyisiin säilyttämisen haasteisiin. Toisessa luvussa pyrin määrittelemään autenttisuuden ja
integriteetin käsitteen sekä osoittamaan niiden merkitykset nykyisessä rakennussuojelussa ja restauroinnissa. Lisäksi erittelen eri restaurointinäkemyksiä ja käsittelen niiden suhtautumista rakennusten autenttisuuden sekä integriteetin säilyttämiseen. Kolmannessa luvussa tutkin esimerkkien
avulla autenttisuuden ja integriteetin säilyneisyyttä Vanhan Rauman pihataloissa ja talousrakennuksissa. Esimerkkikohteet olen jaotellut viiteen eri tyyppiin havaitsemieni ominaisuuksien
mukaan. Yhteistä kaikille on autenttisuuden ja integriteetin edustamien ominaisuuksien säilyttämisen haastavuus nykytilanteessa, joka ei muutosten vuoksi enää vastaa alkuperäistä asetelmaa.
Pihataloiksi kutsun sekundaarisia asuinrakennuksia, jotka ovat hierarkkisesti alemmalla tasolla
verrattuna asumiseen tarkoitettuihin päärakennuksiin. Talousrakennuksilla viittaan asumista palvelevia tiloja käsittäneisiin rakennuksiin.
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My Master of Science thesis deals with preservation of built heritage from the point of view of
authenticity and integrity. I have chosen authenticity and integrity to the subject of my study
because especially those qualities that these terms represent in buildings, are important in terms of
their architecture and built environment. With authenticity and integrity I refer to buildings that
have come into being as the result of creative design and elaboration of materials based on knowhow and the qualitative qualities of building entireties that have transformed further in processes.
I use Old Rauma as an example. It is one of the most respected historical building entireties in
Finland and therefore it should represent exemplary building preservation in our country. However,
practice has proved that preservation of buildings is not self-evident fact and maintaining of
authenticity and integrity effortless in Old Rauma.
In Finland the field of building protection is multi-levelled and follows so called pyramid structure
which is leaded from the top by the National Board of Antiquities. The aims of the authority will
not always come true because the values of the owners of the buildings define in the end how our
common cultural heritage will continue its existence.
In the first chapter of my Master of Science thesis I present the history of preservation of the
buildings of Old Rauma and will link it in the common field of building protection. After this I
concentrate in the existing challenges of preserving built heritage. In the second chapter I try to
define authenticity and integrity, and to show their meanings in current building protection and
restoration. In addition, I analyse different views of restoration and process their approaches to
preservation of authenticity and integrity in buildings. In the third chapter I study preservation of
authenticity and integrity of secondary buildings and outbuildings in Old Rauma. I have divided
the examples into five groups according to the features I have found. It is challenging to all of the
examples to preserve the qualities that authenticity and integrity represent in the existing situation
which does not correspond to the original situation because of transformations. I call secondary
buildings those dwelling houses that are hierarchically on a lower level according to the main houses.
With outbuildings I mean buildings that consist of secondary functions that serve housing.

ALKUSANAT
Diplomityöni työstäminen on ollut pitkä prosessi, joka sai alkunsa tiedusteltuani Vanhan Rauman
neuvonta-arkkitehdiltä Kalle Saariselta olisiko hänellä mielessä diplomityöni aiheeksi soveltuvaa ajankohtaista Vanhaa Raumaa koskevaa tutkimuskohdetta. Halusin aiheen, jonka tutkimisesta olisi todellista
hyötyä mahdollisimman monelle osapuolelle. Sekundaaristen rakennusten problematiikka nousi esiin, ja
tartuin siihen. Diplomityön siivittämänä olen saanut nähdä ja kokea Vanhan Rauman korjausrakentamiskeskus Tammelan oppaan sekä Rauman kaupungin projektityöntekijän näkökulmasta. Lisäksi olen saanut
osallistua Suomen maailmanperintökohteiden edustajien väliseen tapaamiseen sekä kahteen kansainväliseen workshopiin Vanhan Rauman edustajana.
Diplomityöni ensimmäinen luku on kirjoitettu pääasiassa aikana, jolloin työskentelin Raumalla.
Materiaali kolmanteen lukuun on myös kerätty tuolloin. Kohteeseen tutustumisen jälkeen, ja osittain sen
aikanakin perehdyin diplomityöni tarkastajan ohjaamana lähdeaineistoon, minkä seurauksena kirjoitin
toisen luvun. Viimeinen luku syntyi autenttisuutta ja integriteettiä käsittelevän luvun teoriapohjan ja
kohteen historiatietojen sekä analyysin yhteisvaikutuksesta.
Kiitoksen diplomityöni valmistumisen vauhdittamisesta ansaitsee moni lähipiirini ihminen. Erityiskiitokset haluan osoittaa Kalle Saariselle niin sanotun hiljaisen tiedon jakamisesta. Tuo tietotaito on ammatillisessa mielessä erittäin käyttökelpoista ja siitä riittää eväitä elämän mittaiselle oppimatkalle. Arkkitehti ja
Vanhan Rauman asukas Markus Bernoulli ansaitsee myös erityiskiitokseni kotiovensa avaamisesta, joka
oli kuin portti arkkitehtuurin ja restauroimisen ihmemaahan. Kiitos myös Rauman kaupungin kaavoitusosastolle ja Vanha Rauma Säätiölle.
27.4.2014
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JOHDANTO
”Maamme on köyhä rakennustaiteellisista muinaismuistoista, jos vertaamme sitä Ruotsiin, Tanskaan
tai Englantiin, puhumattakaan Keski- ja Etelä-Euroopan rikkaista valtakunnista, mutta ei sentään niin
köyhä kuin useimmat luulevat…” 1 Arkkitehti Juhani Vikstedt (1890-1949)2 luettelee monumenttien
kaltaisia rakennuksia Suomessa, ja jatkaa: ”Ja kaiken tämän lisäksi näemme vielä nytkin muutamissa
pikkukaupungeissa rehtiä, tyypillistä puurakennustyyliä, jonka juuret ulottuvat syvälle suomalaiseen
maaperään. Nuo ikäloput matalat majat, jotka nyt halveksittuina tai unohdettuina lahoavat kaupunkien
laitamilla, samoin kuin paikoitellen tavattavat koruttomat kiviset asuinrakennukset puhuvat nekin
mielenkiintoista kieltä sille, joka osaa niihin oikealla tavalla suhtautua. Vaikea on usein vanhaa säilyttää,
eikä se aina ole tarpeellista. Mutta meidän tulisi kuitenkin oppia vanhaa oikein ymmärtämään ja sijalle
uutta rakentaessamme tekemään sen paremmin eikä huonommin, kuten valitettavasti liiankin usein
näemme tapahtuvan.” 3 Vikstedt viittaa kirjoituksessaan vähäiseen ja nuoreen rakennusperintöömme
sekä vanhaan rakennuskantaan liittyviin asenteisiin. Maamme nykyisestä rakennuskannasta vain
2 % on rakennettu ennen vuotta 1917. Luku ei tule nousemaan, se voi ainoastaan vähentyä.4
Vikstedtin sanavalinta: "ikäloput matalat majat" sekä "koruttomat kiviset asuinrakennukset"
kertovat rakennusperintömme vaatimattomasta ulkoasusta. Kontrasti ns. monumenttirakennusten
ja arkisten asuinrakennusten välillä on selvä. "Tavallisten" talojen arvostaminen ei ole ollut
itsestäänselvyys, eikä se sitä aina ole vieläkään. On helpompi arvostaa rakennusta, joka on suuri
ja näyttävä, tai jossa on käytetty kalliita ja harvinaisia materiaaleja, tai joka on tunnetun henkilön
suunnittelema, kuin rakennusta, joka on vaatimaton ja vailla superlatiivisia ilmauksia. Pelkät ns.
monumenttikohteet eivät pysty kertomaan ehjää tarinaa menneestä. Ne eivät pysty välittämään
asumisen historiaa, suomalaisten arkea. Nuo vaatimattomat, usein puiset rakennukset ovat
kuitenkin nousseet ajan myötä arvoonsa osana historiallisia ympäristöjä. Arvostus ei kuitenkaan
käytännön tasolla tunnu olevan juurtunut rakennusalan kaikkien toimijoiden keskuuteen, joten
huoli jäljellä olevan rakennus- ja kulttuuriperintömme säilymisestä ei mielestäni ole aiheeton.
Vikstedt viittaa myös paikallisiin perinteisiin, jotka juurruttavat meidät ja rakennukset tietyn
kulttuurin jatkumoksi tiettyyn paikkaan, kuten Vanhaan Raumaan. Paikalliset lähtökohdat,
rakentamistapa ja korjausmenetelmät tekevät Vanhasta Raumasta ja sen rakennuskannasta
1
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tuntemamme Vanhan Rauman. Elinvoimainen vanha kaupunkikokonaisuus koostuu konkreettisten
rakenteiden lisäksi myös monitahoisesta aineettomien ominaisuuksien verkostosta.
Vanha Rauma on yksi ainutlaatuisista rakennusperintömme edustajista, ei ainoastaan kansallisesti,
vaan myös kansainvälisesti. Vanha Rauma valittiin UNESCO:n5 maailmanperintökohteeksi vuonna
1991, koska se edustaa kokonaisuutena hyvin säilynyttä pohjoismaista puukaupunkia. Vanha Rauma
täyttää kaksi UNESCO:n maailmanperintökohteille asettamista kriteereistä6; se on perinteisen
asumisen ja ihmisen historian esimerkillinen malli. Jotta kohde voi edustaa perinteistä asumistapaa
ja ihmisen historiaa, tulisi sen rakennusten edustaa tiettyä ajan kuluessa muokkautunutta
typologiaa, jossa historian todistusvoimaisuus ja jatkuvuus ovat säilyneet todenmukaisina.
Rakennuskokonaisuuden tulisi olla ehyt, eikä sen tulisi sulkea pois kerroksisuuden aikaansaamaa
moninaisuutta. Aineellisten ominaisuuksien lisäksi perinteiden, hengen ja tunnelman tulisi myös
olla läsnä. Autenttisuuden ja integriteetin edellytysten tulisi siis täyttyä.7

Vikstedt, J. 1926 s. 1
www.fi.wikipedia.org
3
Vikstedt, J. 1926 s. 1
4
Laurila, A. 2011
5
UNESCO eli Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö
(engl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
6
IV. ”to be an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates
(a) significant stage(s) in human history”
V. ”to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use which is representative of a culture (or
cultures), or human interaction with the environment especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible
change”, http://whc.unesco.org/en/criteria
7
Jokilehto, J. 2006 s.2 ja s.9
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1. VANHA RAUMA - RAKENTAMISEN JA SUOJELUN HISTORIA
1.1. TULLIAIDAN RAJAAMA VANHA RAUMA
Rauma on rakentunut hyvän meriyhteyden ja sisämaasta johtavan maantien kohtauspaikkaan
keskiaikaiselle kauppapaikalle ja asutustihentymälle.8 Kaupunkia ei siis varsinaisesti ole perustettu,
vaan se on asettunut sijoilleen kaupankäynnille otollisten maantieteellisten ominaisuuksiensa
ansiosta. Rauma sai kaupunkioikeutensa vuonna 1442 viidentenä Suomen kaupunkina.9
Vanhan Rauman asemakaava on keskiaikaistyyppinen, aikoinaan tulliaidan tarkoin rajaama alue.
Kaupunkirakenteelle tyypillisiä piirteitä ovat rakennusten muodostama pienijakoinen rakeisuus,
kapeat ja mutkaiset poikkikadut, eli kujat ja niitä ryhdittävät pääkadut.10 Tulliaita, eli staketti
pystytettiin vuoden 162611 tienoilla. Rajaus oli tiukka ja sen ulkopuolelle ei ollut lupa levittäytyä
rakennuksin. Ainoastaan riihet sai, ja täytyikin sijoittaa peltojen, niittyjen ja aittojen tapaan
kaupunkialueen ulkopuolelle. Tarvittavan tulliaidan pituus pyrittiin minimoimaan kustannussyistä,
sillä ylläpito oli kaupungin porvarien vastuulla. Rakennusmateriaalina käytettiin lankkuja ja hirsiä.
Siellä, missä rakennukset rajasivat kaupunkialuetta, vältyttiin aidan rakentamiselta. Tulliportti
ja tullihuone rakennettiin kaupungin itäiseen päähän, Porin tulliin. Joitakin portteja, eli veräjiä
sijoitettiin aidan muihin kohtiin.12 Myöhemmin myös mm. kaupungin satamaan rakennettiin pieni
tullihuone meriteitse maihin tuotavan tavaran tullausta varten.13 Tulliaita tuhoutui muutamaan
otteeseen kaupunkipalojen yhteydessä, mutta se oli kaupunkilaisten vastusteluista huolimatta
korjattava ja rakennettava aina uudelleen vuoteen 1809 asti, jolloin se lopullisesti purettiin
pikkutullien kannon loputtua. Tätä puretun tulliaidan rajaamaa ja säätelemää 32 hehtaarin kokoista
aluetta kutsutaan nykyisin Vanhaksi Raumaksi.14

Rauman tullikartta vuodelta 1773
(Köykkä, S. ja Nurmi-Nielsen, A. 2000. s.10)

Vanhan Rauman rakennuskanta koostui alkujaan vaatimattomista puisista asuin- ja piharakennuksista. Ainoastaan kellarit rakennettiin kivestä. 1400-luvulta 1600-luvulle asti käytössä olivat
hirsirakenteiset savupirtit. Katemateriaalina käytettiin turvetta, kunnes 1600-luvulla malka- ja
tuohikatot yleistyivät. Vain kaupungin varakkailla asukkailla oli varaa jäljitellä pappiloissa käytettyä kehittyneempää rakennustapaa.15

Nykyinen Vanha Rauma
(Rauman kaupungin kaavoitus)
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1700-luvulle tultaessa pyrittiin umpipihan muodostukseen siten, että pihan komein rakennus, eli
asuinrakennus sijoitettiin kadun varteen, ja talousrakennukset tontin muille sivuille. Rakennusten välit rajattiin lankkuaidalla ja pihalle kuljettiin portin kautta. Iltaisin kunkin talon isäntä sulki
portin osoitukseksi yölevon alkamisesta.16 Uutta vuosisadalle oli myös julkisivumaalaamisen yleistyminen. Halpaa ja käytännöllistä punamultamaalia keitettiin julkisivujen kaunistamiseksi. Historioitsija Sven Mellenius on kuvaillut 1770-luvulla Rauman kaupungin ulkoasua ja rakennustapaa
silminnäkijän havaintoihin perustuen seuraavasti: ”Heti kaupunkiin saapuessamme huomaamme sen
yksinkertaisesta ja epäsäännöllisesti rakennetuista taloista, että kaupunki on melko vanha. Emme näe
siellä viivasuoria katuja emmekä säännöllisiä kortteleita, jotka ovat uudemman ajan aikaansaannoksia ja
sen maun mukaisia, vaan kaupunkilaiset ovat rakentaneet talonsa joko sattuman varaan tai kuinka kullekin on kulloinkin ollut mukavinta. Kaupungissa ei ole suuria, korkeita monikerroksisia taloja eikä kivestä
tai tiilestä rakennettuja rakennuksia muita kuin kirkko; sillä useimpien kaupunkilaisten pienet varat ovat
pakottaneet heidät tyytymään keskikokoisiin taloihin...” 17
1800-luvulla puukaupunkeihin kohdistuneet uudet paloturvallisuustavoitteet, rakennussäännöt
ja -järjestykset vaikuttivat sekä ajan kaavoitukseen, että rakennusten arkkitehtuuriin. Rauman
ensimmäinen rakennussääntö tuli voimaan vuonna 1823.18 Esteettiset tavoitteet nousivat
arkkitehtuurin keskiöön, mistä osoituksena olivat julkisivuvuoraukset sekä koristelaudat.19 Kiviset
talot olivat ajan ihanne. Raumalaisilla ei kuitenkaan ollut varaa rakennuttaa kotejaan kivestä, joten
he pyrkivät ”naamioimaan” puurakennuksensa kivirakennusten näköisiksi. Uudisrakennushankkeet
yritettiin uskotella korjaustöiksi, jotta taakaksi koetuilta asemakaavan ja määräysten vaatimuksilta
olisi vältytty.20 Vuosisadan lopussa 1890-luvulla kaupungin laivanrakentajat elivät varakasta
aikaa, mikä heijastui myös rakennuskantaan. Aikaa kutsutaan Raumalla rakentamisen hulluiksi
vuosiksi. Täysin uutta ei tuolloinkaan rakennettu, vaan tyydyttiin modifioimaan olemassa olevaa.
Yleisimpiä muutoksia olivat julkisivujen muuttamiset koristeellisempaan asuun, ullakkokerrosten
korottaminen, sisätilojen uudelleenjärjestäminen ja jopa kokonaisen huonerivin lisääminen
sisäpihan puolelle. Osa kaupungin piharakennuksista oli kuitenkin yhä punamultamaalilla
maalattuja ja jotkut jopa ilman maalipintaa.21
Vanha Rauma edustaa hierarkkisesti rakentunutta puukaupunkia, jossa asukkaiden sosiaalinen
status on sanellut kaupungin alueiden luonteen sekä rakennusten arkkitehtuurin.22 Raumalla
porvarit asuttivat kauppakartanoin Itätullin seutua sekä vanhaa Talonpoikainpäätä ja käsityöläiset
reuna-alueita; Naulamäkeä ja Kiviniemenkulmaa. Porvarit ja laivanrakentajat pyrkivät näyttämään
varallisuutensa ja osoittamaan korkeampiarvoisen sosiaaliluokkansa pramealla rakentamistavalla,
joka erosi käsityöläisten sekä talonpoikien niukasta tyylistä.
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Vanhan Rauman alueet; 1. Naulamäki, 2. Itätulli ja
Talonpoikainpää, 3. Kiviniemenkulma, 4. Pohjankatu, 5.
Vanhan Rauman keskusta
(Koivula, J., Nurmi-Nielsen, A., Saarinen, K., Tyllilä, I. 1992.
s. 29)

Lähteenoja, A. 1932 s. 18
Koivula, J., Nurmi-Nielsen, A., Saarinen,
K., Tyllilä, I. 1992 s. 5
10
Lähteenoja, A. 1939 s. 36
11
Lähteenoja, A. 1932 s. 18
12
Lähteenoja, A. 1932 s. 18-19
13
Lähteenoja, A. 1932 s. 21
14
Koivula, J., Nurmi-Nielsen, A., Saarinen,
K., Tyllilä, I. 1992 s.3 ja s. 5
15
Lähteenoja, A. 1946 s. 105
16
Lähteenoja, A. 1932 s. 31
17
Lähteenoja, A. 1935 s. 31
18
Lähteenoja, A. 1939 s. 42
19
Lähteenoja, A. 1939 s. 67
20
Räihä, U. 2009 s. 20
21
Koivula, J., Nurmi-Nielsen, A., Saarinen, K.,
Tyllilä, I. 1992 s. 12 ja s. 15
22
Kärki, P. 2001 s. 76
8
9
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Suurin osa Vanhan Rauman rakennuksista on alkujaan ollut yksityisessä käytössä asuntoina ja
asumista palvelevina tiloina sekä käsityöläisten työpajoina. Asutuksen vakiinnuttua alueella ja
kaupankäynnin pääpainon siirryttyä toreilta sisätiloihin, alettiin pääkatujen varsilla sijaitsevia
asuinrakennuksia muuttaa kaupankäynnin tarpeisiin. Yksityisistä asuinkortteleista tuli näin
julkisempia. Muutoksia tehtiin niin rakennusten julkisivuihin, kuin pohjaratkaisuihinkin.
Kaupallinen keskus muodostui Kauppatorin ympärille vallaten lopulta suuren osan Kuninkaankadun
ja Kauppakadun välisistä tonteista aina alueen länsireunasta vanhalle Itätullille asti.
Kuten edellä olen kirjoittanut, Vanhan Rauman rakennuksia on muutettu ja korjattu eri tavoin
kautta aikojen. Pelkistäen voisi todeta, että kaupunkirakennusten hirsirungoista suuri osa on
peräisin vuoden 168223 jälkeiseltä jälleenrakentamiskaudelta, rakennuspaikat sekä umpipihamalli
ovat 1700-luvulta ja yleistä katukuvaa leimaa 1890-luvun koristeellinen julkisivuarkkitehtuuri.
Vanha Rauma saattaa päälisin puolin esiintyä 1800-luvun lopun asussa keskiaikaisperäisessä
kaavassa, mutta kätkee todellisuudessa katukuvansa taakse pitkäkestoisen ja omaleimaisen tarinan.
Tämä rakennusperintökohde on kiistatta kerrostunut.
Niin pitkään kun Rauman kaupunki saattoi laajentua tulliaidan sisäpuolella, ongelmia ei ollut. Olemassa olevaa rakennuskantaa korjattiin ja muokattiin samoin menetelmin kuin uutta rakennettiin
sen rinnalle. Tulliaidan rajojen tultua kasvun esteeksi ja elämäntapojen muututtua, oltiin Raumalla
uuden tilanteen edessä; tehostaako ja tiivistääkö olemassa olevaa kaupunkirakennetta, vai laajentaako kaupunkia uusille alueille. Uudistuksiin vastahakoisesti suhtautuneet kaupunkilaiset ja
tontinomistajat ovat merkittävissä määrin vaikeuttaneet kulloisenkin kaupunki-ihanteen toteuttamista. Kaupunkilegendana pidetyssä väittämässä itsepäisistä naisleskistä ja heidän periksiantamattomasta haluttomuudestaan myydä osuuttaan jakamattomista yhteisomistuksessa olleista tonteista, saattaa siis olla perää. Toinen teoria perustuu hitaasti edenneeseen keskustan kaavarungon
valmistumiseen.24
1.2. VANHAN RAUMAN RAKENNUSKOKONAISUUDEN SÄILYMINEN
Kokonaisuuden säilyminen on sen yksiköiden säilymisen edellytys ja päinvastoin. Kaavoituksella
hallitaan ja koordinoidaan laajoja alueita, kuten myös Vanhaa Raumaa, joka on ollut tuhoutua
kaavoittajien radikaalien visioiden seurauksena.
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Varhaisina aikoina tulipalot olivat tiheään rakennettujen puutalojen suurin uhka. Raumalla
tuhoisia kaupunkipaloja oli useita, joista viimeisin vuonna 1682.25 Tulipalot tarjosivat kaikessa
synkkyydessään kuitenkin mahdollisuuden ja hyväksyttävän perusteen katulinjausten ja
rakennusten uudistamiseen muuttuneiden ihanteiden mukaisesti. Esimerkiksi nykyisen
Kauppatorin lähiympäristön melko säännönmukaiset korttelit ovat rakentuneet 1600-luvun
kaupunkirakenneihanteen mukaisesti tulipaloja seuranneiden jälleenrakentamisten seurauksena.26
Kallioinen Naulamäki on säilynyt tämän kaltaisilta muutoksilta haasteellisen maastonsa ansiosta
alavalle saaristomaatumalle perustettua keskustaa paremmin, kuten myös Pyhän Kolminaisuuden
kirkon seutu, Mäkipään kortteli ja Talonpoikainpää.27 1600-luvun muutokset jäivät asemakaavassa
lopulta melko vähäisiksi, koska kaupungin porvarit pyrkivät pitämään kaupunkialueen tiiviinä,
eivätkä kannattaneet katujen leventämistä tulliaitaan liittyvien lisäkustannusten pelossa.28
Lakkautetut keskiaikaiset kadut on yhä löydettävissä erikoisina tonttirajoina.29
1700-luvun alussa isoviha autioitti ja rappeutti Vanhan Rauman rakennuksia. Pakolaisten
kotiuduttua enää 30 taloa oli kunnossa. Kunnostustöihin ryhdyttiin verohelpotusten turvin.30
Kaupungissa ei riehunut merkittävän tuhoisia tulipaloja 1700-luvulla ja tonttialassakaan ei
tapahtunut suuria muutoksia, joten asemakaava säilyi kutakuinkin entisellään. Kaupungissa oli
tilaa ja jopa autiotontteja aivan kaupungin keskustassa. Nämä tontit odottivat kaupungin väkiluvun
kasvua, mikä tapahtuikin vähitellen, ja jopa kiihtyvällä vauhdilla seuraavan vuosisadan alussa.31
1800-luvulla Rauman kaupunki oli kasvanut siinä määrin, että lisätilaa asutukselle tarvittiin.
Vuosisadan jälkipuoliskolla kasvupaineet kohdistettiin vanhan kaupungin länsi- ja luoteispuolelle
Tarvonsaaren uusille alueille, mikä koitui Vanhan Rauman pelastukseksi. Rantaviiva oli paennut
kauemmas länteen jatkuvan maankohoamisen vuoksi ja mahdollisti kaupungin kasvamisen sen
perässä. Vielä 1300-luvulla rantaviiva kulki arvattavasti Pyhän Kolminaisuuden kirkon ja Kalatorin
tienoilla, jossa kaupungin vanhimman asutuksenkin oletetaan sijainneen.32 Yhteys mereen on
kautta aikojen ollut kaupungin elinehto ja identiteetin kulmakivi. Pakenevaa rantaviivaa on seurattu
ja se on vaikuttanut kaupunkirakenteen muotoutumiseen.
Radikaaleja uudistuksia asemakaavaan yritettiin lyödä läpi 1800-luvulla muutamaankin otteeseen
nykyisen Vanhan Rauman alueella, mutta ne eivät saaneet riittävästi kannatusta kaupunkilaisten
keskuudessa toteutuakseen. 1800-luvun asemakaavauudistukset olivat seurausta Turun suuresta,
vuoden 1827 kaupunkipalosta, jonka myötä kaikissa maan kaupungeissa tuli jatkossa kiinnittää
erityistä huomiota paloturvallisuuteen, mikä tarkoitti kaupunkirakenteen väljentämistä sekä palon
leviämisen estävää rakennustapaa, jota säädeltiin rakennusjärjestyksellä.33
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Koivula, J., Nurmi-Nielsen, A., Saarinen,
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Vuonna 1876 tehty kaavaehdotus on oman ehdottomuutensa vuoksi vähiten Rauman vanhan kaupunginosan lähtökohdat huomioiva, mitä alueelle on koskaan ehdotettu. Ehdotuksessa olemassa
olevan rakennuskannan päälle on asetettu ruutukaava, joka toteutuessaan olisi pyyhkinyt pois
lähes koko Vanhan Rauman. Uudella kaavalla olisi menetetty paitsi materiaalinen rakennusperintö,
myös keskiaikaisten rakennuspaikkojen muodostama rakeisuus. Lisäksi vanhan kaupungin länsireunaa esitettiin säännönmukaistettavaksi kaupunkirakenteen saumattoman jatkuvuuden nimissä
myös vuosina 1882 ja 1896 tehdyissä asemakaavaehdotuksissa, sillä uusi kaupungin keskusta ja
asuinalueet sijoittuivat juurikin vanhan kaupungin länsipuolelle. Säännönmukaistava kaava toteutui ainoastaan vanhan kaupungin länsi- ja eteläreunoilla.34
1900-luvun alussa Vanhan Rauman kaupunkirakenteen uudistamisen keskeisin tavoite oli katujen
leventäminen, kuten muissakin Suomen puukaupungeissa. Lars Sonck laati Vanhaan Raumaan
asemakaavaehdotukset vuosina 1906 sekä 1915. Sonck pyrki säilyttämään olemassa olevaa
rakennuskantaa mahdollisimman paljon. Käytännössä kuitenkin vain katujen toisen puolen
rakennukset olisivat säilyneet tielinjausten levennystoimenpiteen seurauksena.35 Myös Harald
Andersinin vuonna 1922 laatimassa asemakaavaehdotuksessa Vanhan Rauman katuja esitettiin
levennettäväksi. Mitään näistä ehdotuksista ei toteutettu, sillä alueen rakennuskanta oli vielä
1890-luvun korjaustöiden jäljiltä hyvässä kunnossa, eikä uudisrakennuspaineita alueelle ollut.36
Arkkitehti Berndt Aminoff aloitti 1930-luvulla työt päivittääkseen Vanhan Rauman ajan ihanteiden
mukaiseksi. Asemakaavaehdotus valmistui vasta 1950-luvulla. Katuja ei enää pyritty leventämään,
vaan historiallisen kaupungin merkittävimpien arvojen tulkittiin sisältyvän juuri alueen kapeisiin
katuihin ja matalaan rakennustapaan. Itse rakennusten historiallista arvoa ei tuolloin vielä
tunnustettu. Ainoastaan Raatihuone, Triviaalikoulu, Kirsti ja Alfred Kordelinin kotitalo, Joki-Krann
oli merkitty säästettäviksi rakennuksiksi koko Vanhan Rauman alueelta. Kaupungista ei haluttu
museoesinettä, vaan elävä kaupunkiympäristö. Aminoffin kaava vedettiin pois vahvistamattomana
sisäasiainministeriöstä vuonna 1964, Rauman asemakaavakilpailun jälkeen.37
Vuonna 1964 järjestettiin myös pohjoismainen näyttely, joka kantoi nimeä Rakenna ja
säilytä. Näyttelyn tarkoituksena oli herättää keskustelua ja löytää suuntaviivoja historiallisten
puukaupunkien ja modernien elämäntapojen yhteensovittamiseksi. Sama problematiikka oli
yhtä ajankohtainen niin Suomessa kuin muissa pohjoismaissa. Perkkiö on poiminut näyttelyyn
liittyvään julkaisuun kirjoittaneen ruotsalaisen arkkitehdin Anders Tengbomin näkemyksen
väitöskirjaansa: ”Jotta yhteiskuntamme ylipäänsä voi toimia uusien vaatimusten mukaisesti, on meidän
rakennettava – ja rakennettava paljon – samanaikaisesti, kun haluamme säilyttää vanhat kaupunkimme,
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emme ulkoilmamuseoina vaan elävinä ympäristöinä oman aikamme elämälle ja työlle.” 38 Näyttelyn
kanssa samana vuonna Raumalla järjestetyn keskustakilpailun parhaiten sijoittuneet ehdotukset
ja palkintolautakunta tuntuivat vievän tätä Tengbomin linjausta lähemmäs käytäntöä omin
tulkinnoin.
Rauman keskustan avoimen asemakaavakilpailun tavoitteena oli selvittää Rauman alueellisia
kehittämismahdollisuuksia. Keskityn tässä yhteydessä käsittelemään omasta mielestäni Vanhan
Rauman rakennusperinnön säilymisen kannalta oleellisia palkintolautakunnan huomioita ja
osia ensimmäisen palkinnon saaneesta suunnitelmasta. Vanha Rauma tunnustettiin tärkeäksi
kaupunginosaksi, mutta sen nostaminen muiden alueiden yli, kaupungin sydämeksi, johti
lautakunnan mielestä ’kyseenalaiseen lopputulokseen’. Määritelmää kyseenalaiselle lopputulokselle
ei artikkelissa selvennetä. Maamme tuon aikaisen rakennussuojelun kohdistuminen ns.
monumenttikohteisiin on selvästi havaittavissa lautakunnan suhtautumisessa Vanhan Rauman
rakennuskantaan; ”Palkintolautakunta katsoo, että vanhan kaupungin henki ja mittakaava on
säilytettävä, mutta uskoo, että on reaalista antaa sen rakennuskannan suurelta osin uusiutua.” Perustelu
tälle kilpailulautakunnan näkemykselle on kappaleen lopussa; ”Antamalla alueen rakennuskannan
uusiutua estetään alueen muodostuminen slummiksi.” 39 Säilyttämällä alueen henki sekä mittakaava ja
korvaamalla vanha rakennuskanta uudella, olisi uusi rakennettu vanhoihin kehyksiin ja seurauksena
ollut kenties sarja pastisseja40 autenttisten rakennusten sijaan. Slummiutumista vastaan taisteltiin
uudisrakentamisen keinoin asennekasvatuksen ja korjausneuvonnan sijaan. Kilpailijoita kiitettiin
Muinaistieteellisen toimikunnan arvokkaimmiksi luokittelemien kohteiden säilyttämisestä41,
mikä kertoo maan johtavan rakennussuojelusta vastaavan tahonkin arvostaneen lähinnä vain ns.
monumenttikohteiksi arvioituja rakennuksia käydyn kilpailun aikaan. Puukaupunkien rakennusja miljöötaiteellinen arvo tunnustettiin vasta myöhemmin.
Kilpailun voitto myönnettiin ehdotukselle Rakenna ja suojele, jonka nimimerkki viittaa läheisesti
samana vuonna järjestettyyn näyttelyyn, Rakenna ja säilytä, josta edellä olen maininnut. Vuoden
1965 Arkkitehti-lehden toisen julkaisun yhteydessä esitelty materiaali ei nykyajan näkökulmasta
katsottuna edusta radikaalia, tai edes riittävää rakennussuojelua, sillä vähintäänkin kaksi
kolmasosaa Vanhan Rauman rakennuskannasta on korvattu kokonaan uudella, alkuperäistä
suurempimittakaavaisella avoimella kaupunkirakenteella modernismin ihanteiden mukaisesti.
Työn suojeleva osuus kohdistui ainoastaan Naulamäkeen, joten rakentaminen toteutui ehdotuksessa
suojelua huomattavasti voimallisemmin42, mihin Tengbomkin kirjoituksessaan aikalaisiaan
rohkaisee. Kilpailuun osallistuneet ehdotukset, joiden perusidea oli vanhan rakennuskannan
säilyttäminen suunnilleen nykyisessä laajuudessaan joutuivat alaluokkaan.43 Suhtautumisesta
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Rauman keskustan asemakaavakilpailun voittanut ehdotus,
Rakenna ja suojele (Suvitie, H. 1965 s. 4)
Köykkä, S. & Nurmi-Nielsen, A. 2000 s. 20-21
Köykkä, S. & Nurmi-Nielsen, A. 2000 s. 20-21
36
Koivula, J., Nurmi-Nielsen, A., Saarinen, K.,
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Suvitie, H. 1965 s. 1-15
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pastissi on teos, joka jäljittelee toisen ajan,
tai taiteilijan tyyliä
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Suvitie, H. 1965 s. 1-15
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Suvitie, H. 1965 s. 1-15
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Santaholma, K. 1996 s. 22
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rakennuskannan kerroksisuutta kohtaan kuvaa virke; ”Eräissä ehdotuksissa on Naolanmäestä pyritty
poistamaan sinne tyylillisesti sopeutumattomat rakennukset ja toivottu sen säilyvän asuinkäytössä, mitä
pyrkimyksiä palkintolautakunta pitää suuressa arvossa.” 44
Vuosikymmen Aminoffin asemakaavaehdotuksen jälkeen vauhti vain kiihtyi; Vanhan Rauman
keskustaan ehdotettiin kaavoitettavaksi jopa seitsemänkerroksisia taloja. Suunnitelmat
jäivät kuitenkin toteutumatta, sillä riittävän montaa vierekkäistä tonttia ei saatu lunastettua
suurimittakaavaista rakentamista varten. Samoin oli käynyt jo 1800-luvulla ruutukaavan laatijoiden
aikana.45
1960-luvun lopulla herättiin vähitellen huomaamaan kaupunkirakennusten arvo
suojelutavoitteiden kirkastuttua vuoden 1959 rakennuslain ja vuoden 1964 rakennussuojelulain
myötä.46 Vallalla oli kaupunkimuseoajattelu, joka Raumalla ehdotettiin toteutettavan
Naulamäen ja kulttuurihistoriallisen kävelyreitin muodossa. Kävelyreitti olisi halkonut Vanhan
Rauman diagonaalisesti lounais-koillissuunnassa ja jatkanut jokivartta pitkin länteen. Alueen
rakennuskannasta esitettiin suojeltavaksi Naulamäen lisäksi reitin varrella sijaitsevat rakennukset
sekä muutama yksittäinen kohde.47
Suomalaisten ja muidenkin pohjoismaalaisten puukaupunkien suojelua pohdittiin vuoden 1972
pohjoismaisessa puukaupunkikongressissa. Keskustelu jatkui vielä kongressin jälkeenkin kiertävän
näyttelyn innoittamana. Näiden tapahtumien seurauksena pelkkien monumenttien arvostus
laajeni kaupunkien rakennus- ja miljöötaiteen puolelle.48 Kansainvälisesti käydyn keskustelun
ja heräämisen seurauksena Museovirasto päivitti vuonna 1966 tekemäänsä Vanhan Rauman
kulttuurihistoriallista arviointiaan. Merkittävin muutos koski Vanhan Rauman käsittämistä
yhtenäisenä kulttuurihistoriallisena kokonaisuutena yksittäisten arvokkaiden kohteiden sijaan. Nyt
myös ulkorakennusten arvo tunnustettiin. Suurin osa Vanhan Rauman rakennuksista luokiteltiin
säilyväksi kuuluvien rakennusten luokkaan.49

Vuonna 1967 laadittu kaavarunkotyön ehdotus Vanhan
Rauman säilytettävistä rakennuksista. (Koivula, J., NurmiNielsen, A., Saarinen, K., Tyllilä, I. 1992 s. 26)

Arkkitehti Eero O. Kari ehdotti vielä vuonna 1972 Vanhan
Rauman liikekeskusalueen rakennusten korvaamista
uudisrakennuksilla. Tavoitteena oli tehokas rakentaminen.
Tämä alkuperäisestä poikkeava rakentamistapa tuli
sovittaa Vanhan Rauman mittakaavaan, peruspiirteisiin
ja miljööseen. Kuva on 23.6.1972 Helsingin Sanomissa
julkaistusta artikkelista ’Supermarket-ajattelu uhkaa
Vanhaa Raumaa’. (Räihä, U. 2009 S. 25)

Vanhan Rauman nykyinen asemakaava on vahvistettu 22.5.1981. Se on arkkitehtien Jukka
Koivulan sekä Reino Joukamon käsialaa.50 Vanhan Rauman asemakaava on Suomen toinen laaja
kaupunkialueen käsittävä kaava, jonka tavoitteena on ympäristökokonaisuuden suojeleminen
yksittäisten rakennusten sijaan. Kaava käsittää koko nykyisenä Vanhana Raumana tunnetun
alueen Pohjankatua lukuun ottamatta. Pohjankadun varren kaava vahvistettiin vuonna 1983,
vaikka se laadittiin jo ennen varsinaista Vanhan Rauman suojelukaavaa. Edellinen Vanhan Rauman
lainvoimainen asemakaava oli laadittu vuonna 1922. Se sisälsi vain kortteli- ja tonttijaon. 51
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Uuden asemakaavan tavoitteena oli kaupunkikuvan säilyttäminen ei ainoastaan katumiljöön,
vaan myös pihojen osalta. Vanha Rauma nähtiin nyt ensimmäistä kertaa kaupunkikuvallisena
kokonaisuutena, josta ei voinut nostaa yhtä osaa ylitse muiden. Kokonaissuunnitelmassa eritellään
alueen kaikkien osien erityispiirteet, eikä ainoastaan Naulamäkeä, kuten aikaisempina vuosina oli
tehty. Olemassa olevaa kaupunkirakennetta pidettiin lähtökohtana kaikelle muutostoiminnalle,
jonka tuli olla entistävää, korjaavaa ja täydentävää. Myös täydennysrakentamisen positiiviset
ympäristöä parantavat vaikutusmahdollisuudet ymmärrettiin. Rakennusten tekninen varustetaso
vaati päivittämistä: 16 % asunnoista oli hyvin varusteltuja, 40 % puutteellisesti ja 44% erittäin
puutteellisesti varusteltuja, tai suorastaan epäkelvollisia. Ulkorakennusten kunnosta on
seuraavanlainen maininta: ”…pihakokonaisuuksiin oleellisesti kuuluvia, nykyisin vajaasti käytettyjä.
Ulkorakennukset ovat usein ilman sokkelia, lahovaurioita esiintyy paikoittain, kate ja vuoraus kaipaa
remonttia, samoin kallisteleva tai vajonnut runkorakenne. Ulkorakennuksia voidaan ainakin osiltaan
käyttää asunnon aputiloina (sauna, autovaja, varasto, työhuone jne.) mutta ’tarpeettomatkin’
tilat tarvitsevat korjausta.” 52 Huomio; ”tarpeettomatkin tilat tarvitsevat korjausta” kertoo
rakennussuojelun sinnikkäistä tavoitteista. 60 % Vanhan Rauman rakennuksista merkittiin
suojeltaviksi (S) ja 10 % suotaviksi säilyttää (H). Keskustan liikekiinteistöjen haluttiin jatkavan
toimintaansa, mikä on osoitus kerroksisuuden hyväksymisestä. Entistämistä ei suosittu. Säilyttävän
kaavan tueksi laadittiin rakentamissuunnitelmakartta, tonttikohtaiset ohjeistukset, korjaus-,
muutos- ja rakentamisohjeet sekä nimitettiin Vanhan Rauman erityiselin.53
1.3. SÄILYTTÄMISEN HAASTEET
Historiallisesti arvokkaan rakennuskannan säilyttämisen haasteet ovat pysyneet osittain samoina,
mutta myös muuttuneet ajan myötä. Ihmiset ovat pitäneet rakennukset muutosprosessien alla
vaihtelevien ihanteiden ja elämäntapojen vuoksi jo pitkään. Vain osa rakennusten korjauksista
tehdään todellisten vaurioiden vuoksi. Yleisin syy on, etteivät rakennuksen toiminta ja käyttäjien
tarpeet sekä vaatimukset kohtaa, tai ole tasapainossa keskenään.54 Nykyisin informaation vapaa
liikkuminen nopealla vauhdilla ja elämäntilanteiden muutokset asettavat aiempaa suuremman
haasteen myös rakennuksille, joiden on säilyäkseen kyettävä vastaamaan ajan ja asukkaiden
tarpeisiin.
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1.3.1. ELÄVÄ KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
Vanha Rauma on rakennettu arkiseksi asuinalueeksi. Se on vasta myöhemmin nostettu
kansainvälisesti arvostettujen maailmanperintökohteiden joukkoon ja saanut kulttuurihistoriallisia
arvoja. Vanhan Rauman voidaan siis sanoa lukeutuvan niin kutsuttuihin "ei-intentionaalisiin
muistomerkkeihin", eli nykyään arvokkaana pidetyksi rakennusperinnöksi, johon kohdistuu
suojelutoimia, mutta jota ei kuitenkaan ole tarkoitettu, tai rakennettu muistomerkiksi, vaan se
on ajan myötä muuttunut todisteeksi ihmisten aikaansaannoksista. Kohteen rakennuksiin on
taltioitunut ainutlaatuista aineellista sekä aineetonta tietoa ja taitoa.55 Tämä alkujaan Alois Rieglin
(1858-1905)56 luoma käsite liittyy arvokkaaksi havaitun rakennuskohteen syntytapaan.
Kohteen nykyisestä käyttöarvosta kertoo puolestaan belgialaisen insinöörin Louis Cloquetin (18491920)57 ja italialaisen Gustavo Giovannonin (1873-1947)58 käyttämä jako "eläviin ja kuolleisiin
monumentteihin" (monuments morts ja monuments vivant). Eläviä monumentteja voidaan
vielä hyödyntää, ja siksi niihin kohdistuu restaurointia. Kuolleiden muistomerkkien tehtävä on
muistuttaa menneestä, joten niihin kohdistuvat konservoivat toimenpiteet. Rakennuksen iällä ei
luokittelussa ole merkitystä, vaan ainoastaan sen hyödyllisellä käytöllä.59 Koska Vanha Rauma on
yhä yksi kaupungin asuinalueista, jossa asutaan vuoden ympäri, ja aktiivinen erityispalveluiden
keskittymänä, voidaan se lukea kuuluvaksi eläviin monumentteihin.
Suomessa on käytössä termi museokohde. Museokohteet on usein jäädytetty johonkin tiettyyn
aikaan, objekteiksi etenevän ajan ja elämän ulkopuolelle. Muutosprosessit eivät koske niitä. Niiden
ei tarvitse taistella olemassaolonsa puolesta, vaan ne ovat saaneet kollektiivisen hyväksynnän kautta
luvan keskittyä ylläpitämään muistoa menneestä ja säilyttämään autenttisuutensa. Niiltä ei odoteta
tuloksia. Elävän kulttuuriperinnön säilyttäminen on mielestäni huomattavasti haastavampaa
verrattuna museokohteisiin, joita saa lähinnä vain katsoa, ei koskea. Eläviä monumentteja
tai kaupunkiympäristöjä kuluttavat paitsi aika ja sää, ennen kaikkea ihmiset. Elinvoimaisen
kaupunkiympäristön, kuten Vanhan Rauman kantava voima ovat kuitenkin ihmiset, asukkaat
ja heidän kodeissaan ylläpitämä elämä. Eritoten kun huomioidaan Vanhan Rauman edustavan
esimerkillistä pohjoismaista kaupunkiperinnettä, jossa elämää on aina ollut. Suuri osa Vanhan
Rauman taloista on säilynyt meidän aikaamme asti asuntoina. Niillä on ollut funktio, tehtävä,
joka täyttää, minkä vuoksi ne ovat säilyneet. Ihmisten ja rakennusten yhteiseloa voisi luonnehtia
symbioosiksi. Elävän kaupunkiympäristön säilyttämiseen autenttisena pätevät mielestäni samat
lainalaisuudet, kuin yksittäiseen rakennukseen. Mittakaava vain on eri.

Perkkiö, M. 2007 s. 36 ja Jokilehto, J. 1986 s.379
Kirkeby, I 1998 s.65
57
Jokilehto, J. 1986 s.389
58
www.wikipedia.org
59
Perkkiö, M. 2007 s. 36 ja s. 177
55
56
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WÄLMÄ, museoiminen

1 asuinrakennus + 1 pihatalo + 2 talousrakennusta
Vanhassa Raumassa sijaitsevan Wälmlän tontin talousrakennukset ja pihatalo on pääasiassa pyhitetty keräilyharrastukselle.
Kiinteistön voisi sanoa olevan kotimuseo ja rakennusten autenttisuutta sekä integriteettiä vaalivan tekijän museoiminen.
Sisätiloissa aika ja elämä tuntuu seisahtaneen. Esineet ja huonekalut on aseteltu harkitusti omille paikoilleen. Ympäristö
vaikuttaa jo lähestulkoon kulissilta kaikessa virheettömyydessään.
Rakennuksissa tehdyistä kunnostustöistä huokuu pieteettisyys ja halu säilyttää pala autenttista rakennusperintöä
jälkipolville. Laadulliset autenttisuuteen ja integriteettiin liitettävät ominaisuudet täyttyvät, mutta jäädytetty
tarinankerronta saa sisätilat tuntumaan tavarapaljoudesta huolimatta autioilta. Mitään peruuttamatonta ei kuitenkaan ole
tehty, joten tarinankerrontaan voidaan vielä ryhtyä ja elämää rakennuksissa jatkaa.

1. VANHA RAUMA - RAKENTAMISEN JA SUOJELUN HISTORIA

12

1.3.2. MUUTTUNEET ELÄMÄNTAVAT
Kiinteistöt myydään kokonaisuuksina, jotka Vanhassa Raumassa koostuvat useasta rakennuksesta.
Yhdellä tontilla saattaa olla kaksi, tai jopa kolmekin asuinrakennusta ja erinäinen sarja
talousrakennuksia. Nykyisin pientalokiinteistön jokseenkin vakiintunut määritelmä käsittää
yhden asuinrakennuksen ja autotallin yhdistettynä mahdolliseen varastoon. Tämä tilantarve
on riittävä useimmalle nykyiselle ruokakunnalle. Vanhan Rauman pihapiirit rakennuksineen
ovat muodostuneet aikana, jolloin ruokakunnat olivat nykyistä suurempia, niin kutsuttuja
laajennettuja perheitä ja elämäntapa erilainen kuin nykyään. Laajennettuun perheeseen kuului
vanhempien ja heidän lastensa lisäksi isovanhempia sekä vanhempien aikuisia sisaruksia.
Saman katon alla asui siis useampi sukupolvi. Ruokakunnan varallisuudesta riippuen pihapiiriin
majoitettiin myös palvelusväkeä, eli piikoja ja renkiä. Pieniä hellahuoneita vuokrattiin pieneläjille
aina varallisuustilanteen mukaan.60 Asukkaiden tilantarve oli pienempi ja rakennuksia asuttavien
ihmisten lukumäärä suurempi pihapiireissä, joissa käytettävissä olleet tilat olivat kutakuinkin
samat kuin nykyään. Seurauksena on, että etenkin pienet asuinrakennukset ja hellahuoneet ovat
vaarassa jäädä vaille aktiivista käyttöä ja huolenpitoa.
Vuonna 2009 summatussa Vanhan Rauman asemakaavan muutoksen tavoitteissa on myös
huomioitu ruokakunnan koon pienentymisen vaikutukset pihapiirien sekundaarisiin asuntoihin:
”Tavoiteltavaa on myös, että Vanhassa Raumassa asuvat raumalaiset ovat tavallisia raumalaisia,
sosioekonomiselta asemaltaan ja ikärakenteeltaan samanlaisia kuin muutkin raumalaiset, mikä merkitsee
esimerkiksi pienten asuntojen ja vuokra-asumisen suosimista tilanteessa, jossa aiemmin usean perheen
pihapiirit alkavat enenevässä määrin muodostua yhden perheen yksityispihoiksi.” Myös Vanhan Rauman
asukasluvun kasvattaminen, tai vähintäänkin asukasluvun laskun pysäyttäminen on listattu
yhdeksi tulevaisuuden tavoitteeksi.61 Vanhan Rauman asukasluku on laskenut 1960-luvulta lähtien
(vuonna 1965 asukkaita oli 1586, vuonna 1976 1059 ja nykyään n. 800).62

Maalarin käymälän sähkötekniikkaa
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Mikäli pihapiirien rakennusten omistajien omat resurssit eivät riitä kaikkien rakennusten
ylläpitämiseksi, eikä aktiivista käyttöä niille ole, tuntuu historiaankin nojaten järkevältä vuokrata
tällaisia rakennuksia. Kiinteistöjen pienten asuinrakennusten vuokraaminen on tosin kautta
aikojen ollut varallisuuskysymys, kuten uskon asian nykyäänkin olevan. Lisäksi uskon halun
yksityisyyteen rajoittavan pihapiirin jakamista muiden kuin oman perheen jäsenten kanssa.
Hannele Mäenpää viittaa artikkelissaan Sami Mahkosen teokseen, Oikeus yksityisyyteen, jossa
Mahkonen kirjoittaa yksityisyyden korostuksen kuuluvan moderniin elämäntapaan. Mahkonen
määrittelee yksityisyyden fyysiseksi ja psyykkiseksi koskemattomuudeksi, jonka avulla säätelemme
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sosiaalisia kanssakäymisiä sekä itseämme koskevan tiedon leviämistä.63
Pientaloasuminen mahdollistaa yksityisyyden kontrolloimisen. Vanhassa Raumassa pihoja
reunustavat ja yksityisaluetta julkisesta erottavat rakennukset sekä aidat. Rajauksen sinetöi
portti. Pihapiirit ovat aina olleet pääasiassa yksityisiä ja tarkoin rajattuja alueita, mutta osa
nykyisistä kodin toiminnoista suoritettiin julkisilla paikoilla. Tällaisia olivat mm. saunominen
ja pyykkääminen 1930-luvulle asti. Viemäriverkoston ja vesijohtojen rakentaminen sekä
kotitalouksien koneistuminen syrjäyttivät yhteisölliset saunat, pyykkituvat, matonpesupaikat sekä
kaivot Raumalta.64 Yhteisöllisyys korvautui individualismilla.65
Tiiviisti rakennettuja pihapiirejä on Suomessa vähän ja yhteisöllisen asumismuodon voisi sanoa
olevan vielä vieraampi käsite nyky-yhteiskunnassa. Pihapiirin jakaminen useamman ruokakunnan
kesken voisi mielestäni parhaimmillaan olla hyvinkin toimiva yhteistyö- ja avunantosopimuksen
kaltainen sosiaalinen vuorovaikutussuhde. Henkilökemioiden yhteensopivuuden välillä on aina
olemassa riski, mikä luultavimmin onkin tämän asumismuodon yleistymisen kompastuskivi.
Tonttien jakamisen pienempiin yksiköihin voisi kuvitella olevan yksi ratkaisu ongelmaan. Vanhan
Rauman tontteja on pilkottu, jos perheen perilliset eivät ole päässeet sopuun jaettavasta kotitalosta,
jolloin pihapiirin rakennukset ja maa on jaettu osiin.66 Vuoden 1823 rakennussäännössä kiellettiin
ainoastaan tonttien jakaminen liian pieniksi, jottei edustava rakentamistapa kärsisi. Jakaminen
oli siis sallittua.67 Yhtenäisten pihapiirien hajottaminen on mielestäni kuitenkin arveluttavaa, sillä
pihapiirin rakennukset muodostavat elimellisen toimintoihin perustuvan kokonaisuuden. Kaikkia
tontteja ei niiden fyysisten ominaisuuksien vuoksi edes voi jakaa järkevin lopputuloksin. Ne Vanhan
Rauman suuret tontit, joilla jakaminen olisi käytännössä mahdollista, edustavat kauppaporvareiden,
kaupungin varakkaan väen taakseen jättämiä jälkiä, mikä puolestaan on kytköksissä alueen
vanhaan sosiaalirakenteeseen. Vanhan Rauman hierarkkinen tonttijako periytyy 1600-luvulta.
Se on liian avokas pilkottavaksi. Tonttien jakamisen tulisi Vanhassa Raumassa mielestäni koskea
ainoastaan omistajuutta, eli omistajien tulisi sitoutua ns. jaetun pihapiirin malliin. Vanhassa
Raumassa on esimerkillisiä kohteita, joissa yhden pihapiirin rakennukset ja piha on onnistuneesti
jaettu useamman omistajan kesken ilman, että fyysinen ympäristö on jaosta kärsinyt.
Vanhassa Raumassa sijaitsevat piharakennukset ovat asumista palvelevia toimintoja varten
rakennettuja tiloja. Ne ovat tarjonneet suojan kotieläimille, tilat ruuan sekä tavaroiden varastoinnille
ja puitteet asukkaiden hygienian ylläpitämiseksi. Ennen kokonaisia rakennuksia; aittoja,
makasiineja ja kellareita rakennettiin pelkästään ruuan säilyttämistä varten. Nämä rakennukset
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Koivula, J., Nurmi-Nielsen, A.,
Saarinen, K., Tyllilä, I. 1992 s. 19
61
Räihä, U. 2009 s. 60
62
1980 s. 4
63
Mäenpää, H. 2007 s. 42
64
Mäenpää, H. 2007 s. 58
65
Mäenpää, H. 2007 s. 83
66
Lähteenoja, A. 1932 s. 33
67
Lähteenoja, A. 1939 s. 45
60
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ovat tulleet tarpeettomiksi supermarkettien, sähkökäyttöisten jääkaappien ja pakastimien myötä.
Koko ruokaketjusysteemi on muuttunut, minkä seurauksena yksityisten ihmisten ei enää tarvitse
pitää ravinnoksi hyödynnettäviä kotieläimiä, eikä säilöä, suolata ja kuivata ruokaa koko vuoden
tarpeiksi omassa pihapiirissään. Muutos ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, etteikö näitä
talousrakennuksia voisi yhä käyttää jopa alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan.
Talousrakennuksia ja sekundaarisia asuinrakennuksia on Vanhassa Raumassa hyödynnetty
saunoina, märkä- sekä varastotiloina. Asukkaiden lisääntynyttä tilantarvetta on joissain
kiinteistöissä ratkottu toimintoja hajauttavin periaattein, ja joillain asuinrakennusta laajentamalla.
Ensimmäinen vaihtoehto on osoittautunut rakennusten autenttisuutta jälkimmäistä vaihtoehtoa
paremmin säilyttäväksi. Mikäli lähtökohtana pidetään olemassa olevaa tilannetta, jossa
vajaakäyttöiset, tai jopa tyhjät rakennukset valjastetaan tarvittavilla toiminnoilla, vältytään ehkä
varsinaisten asuinrakennusten liian voimalliselta muokkaamiselta. Asuntojen käyttömukavuuden
kannalta valtaosa haluaa tarvitsemansa huonetilat nykyään yhden katon alle, yhden lämpimän
ulkovaipan sisään.

Lammi-Heikklän talousrakennuksen käymälä
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ESI-PUANDI, eriytetyt toiminnot

1 asuinrakennus + 1 pihatalo + 1 talousrakennus
Vanhassa Raumassa sijaitseva Esi-Puandin pihapiiri
on hyvä esimerkki eriytetyistä toiminnoista. Pienehkö
kadun varressa sijaitseva asuinrakennus ja tiivis pihapiiri
ovat ajaneet tilanteeseen, jossa asumisen toiminnot on
hajautettu hyödyntäen pihataloa ja talousrakennusta.
Rakennusten aktivointi lähes päivittäisillä toimilla on
säilyttänyt hyvin niiden autenttisuuden ja toiminnallisen
integriteetin.

Esi-Puandin nykytilanteen
asemapiirros
(Bernoulli, M., Koivula, J.,
Korpinen, J., Niukko, K., Nurmi,
T., Saarinen, K., Seppälä, A-L.,
Tammi, M., Telaranta, J.,
Tuomola, T. 2013. s. 13)

Vuonna 1893 tehty Esi-Puandin
purettua talousrakennusta
koskeva muutospiirustus
Esi-Puandin nykyinen
talousrakennus
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Tämän pihapiirin rakennukset todella muodostavat
toiminnallisen kokonaisuuden. Asumisen ydintoiminnot
on sijoitettu kadunvarressa sijaitsevaan päärakennukseen.
Piharakennukset ovat aktiivisessa käytössä ja täydentävät
asuinrakennukseen kaivattuja lisäneliöitä sekä toimintoja.
Olemassa olevat rakennukset ovat olleet tämän kohteen
toimintojen sijoittelun lähtökohtana päärakennuksen
laajentamisen sijaan.
Pihataloon on tehty vain vähäisiä, lähinnä nykyaikaiseen
perusasuinmukavuuteen johtavia toimenpiteitä, jotta
kodinhoitohuone ja WC on saatu toteutettua. Nämä
asumisen aputilat on sijoitettu rakennukseen luontevasti
alkuperäinen huonejako huomioon ottaen. Varsinaisiin
asuinhuoneisiin, joita on kaksi, ei ole tehty muutoksia.
Asiallinen ylläpitokunnostus on säilyttänyt pihatalon
rakenteet ja ulkoasun autenttisina ennaltaehkäisten
turhia korjauksia. Pihatalo on sekä arkkitehtonisesti, että
toiminnallisesti alisteinen pihapiirin pääasuinrakennukselle.
Talousrakennus, jossa on sauna, puku- ja puuhuone sekä
kylmä varasto on uudisrakennus. Paikalta on purettu
erittäin huonokuntoisena nykyisen rakennuksen kokoinen
eteistilan, navetan, tallin, kärrysuojan ja käymälän
käsittävä rakennuskokonaisuus, joka oli asemakaavaan
merkitty mahdolliseksi korvata uudisrakennuksella.
Vuonna 1893 tehdystä piirustuksesta käy ilmi alkuperäisen
rakennuksen arkkitehtuuri. Malli on varsin tyypillinen
Vanhassa Raumassa. Nykyisen talous-/saunarakennuksen
toiminnot mukailevat osittain edeltäjäänsä, mutta
liittyvät tiukemmin asumiseen ja päärakennuksen
toimintojen täydentämiseen. Ulkoasu on alkuperäistä
mallia yksinkertaisempi, mutta silti sen mittasuhteita,
muotoja ja materiaaleja suurelta osin mukaileva. Niukka
julkisivuarkkitehtuuri ja selkeä huonejako soveltuvat hyvin
talousrakennukseen.
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TAKA-AMBLA, keskitetyt toiminnot

1 asuinrakennus + 1 pihatalo + 1 talousrakennus
+ 1 täydennysrakennus
			
Vanhassa Raumassa Taka-Amblan tontilla on esimerkki
olemassa olevien rakennusten linkittämisestä toisiinsa
kytketyn täydennysrakennusosan välityksellä. Tontilla
sijaitseva pihatalo on yhdistetty uudella ns. nivelosalla
vanhaan talousrakennukseen. Tämä rakennuskokonaisuus
on yhdistelmä uutta, vanhaa ja muutettua.
Taka-Amblan pihataloa on laajennettu vuonna 1906
rakennetulla keittiöllä ja sisäänkäynnillä, mikä käy ilmi
muutospiirustuksesta. Rakennuksessa on ollut kaksi erillistä
asuntoa, jotka on sittemmin liitetty yhdeksi kolmen huoneen
ja keittiön käsittäväksi asunnoksi, jonka eteläpäässä oli
lautavaja. Ennen vuonna 2011 valmistunutta muutosta
asuinrakennus oli ollut pitkään tyhjillään Vanhan Rauman
erityiselimen lausunnon mukaan. Muutoksessa pihatalon
keittiön sijainti muutettiin, lautavaja lämmöneristettiin
eteiseksi ja kodinhoitohuoneeksi sekä julkisivut maalattiin ja
kunnostettiin. Rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus
säilyi ja muutokset koskivat lähinnä asuinmukavuuksia
ja rakennuksen laiminlyödystä ylläpitokunnostuksesta
johtuvista korjauksista. Huonejaon muutosvaiheet on
selkeästi luettavissa pohjapiirustuksesta, ja lisäykset saatu
istutettua luontevaksi osaksi olemassa olevaa rakennetta.
Julkisivurakenteista korvattiin vain välttämätön materiaali
uudella.
Kaksikerroksisen talousrakennuksen pohja- ja
leikkauspiirustus on esitetty vuonna 1906 haetussa
muutoslupaa varten tehdyssä piirustuksessa. Piirustuksessa
on esitetty ainoastaan maantasokerroksen pohjaratkaisu ja
yksi leikkaus. Maantasokerros on neliosainen, jonka keskellä
on käymälä ja ruuma. Sisäänkäynnit ja aukot sijaitsevat
pihanpuoleisella julkisivulla. Vuonna 2011 valmistuneessa
muutoksessa talousrakennuksen ensimmäiseen kerrokseen
on sijoitettu WC, pesuhuone, sauna ja lämmin varasto.
Toisessa kerroksessa on aula ja makuutila. Kylmästä
talousrakennuksesta on säilytetty ulkoseinät ja toimintojen
sekundaarinen luonne. Viistetyt kulmat huonejaossa
ovat vieraita aiheita, mutta ne paljastavat toisaalta
välittömästi, että kyseessä on myöhemmin lisätty
rakenne ja ylläpitävät näin ollen totuudenmukaisuutta.
Alkuperäisen pohjaratkaisun heijastaminen uuteen
huonejakoon olisi varmasti ollut mahdollista ja säilyttänyt
paremmin pääjulkisivun ja huonejaon välisen vuoropuhelun.
Ovilehtiin lisätyt ikkuna-aukot tuntuvat vievän uuden

Taka-Amblan
pihataloa koskeva
muutospiirustus
vuodelta 1906
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julkisivukokonaisuuden rauhattomuuden puolelle.
Leikittelevä ja sattumanvarainen aukotus vaikuttaa elävän
omaa elämäänsä ja sisätilat omaansa.

Rakennuskokonaisuus ennen ja jälkeen viimeisintä muutosta

Nivelosan toteuttamiseksi asemakaavassa osoitetusta
uudisrakennusoikeudesta haettiin, ja saatiin siirto
pihatalon ja talousrakennuksen väliin. Nivelosan
ulkoseinät on sijoitettu viistoon rakennusten takanurkkien
osoittaman koordinaatiston mukaisesti. Viisto linja sopii
sattumanvaraisuuksien täyteiseen Vanhaan Raumaan,
mutta uuden kiinnittyminen vanhaan tuntuu väkinäiseltä
pisteiden yhdistämiseltä eteläjulkisivun puolella. Uuden ja
vanhan liitos on pihan puolella mielestäni argumentoitu
paremmin. Puu yhdistää materiaalina kaikkia kolmea
osaa ja soveltuu erinomaisen hyvin Vanhaan Raumaan.
Materiaalivalinta auttaa omalta osaltaan luontevasti
paikalle soveltuvaan mittakaavaan, yksityiskohtiin ja
rakentamistapaan. Uusi nivel on erotettu omaksi yksiköksi
hienovaraisin keinoin; massoittelu on alisteinen suhteessa
olemassa oleviin rakennuksiin, julkisivulaudoitus ja aukotus
ovat erilaisia, arkkitehtuurin kieli on yksinkertainen
ja oman ajan hengen mukainen. Niveleen on sijoitettu
rakennuskokonaisuuden pääsisäänkäynti, kuisti.
Taka-Amblan tontin rakennukset ovat tämän
muutosvaiheen kautta läpikäyneet päivityksen nykyaikaan.
Tyhjät rakennukset saatiin muutosten myötä aktiiviseen
käyttöön, ominaispiirteet säilymään, samoin kuin
rakennusten autonominen olemus, vaikka ne ovatkin
nyt osa kolmen rakennuksen kytköstä. Eteläpitkäkadun
varressa sijaitseva asuinrakennus on osa pihapiiriä ja toimii
itsenäisenä kokonaisuutena.

Taka-Amblan pihan
rakennuskokonaisuuden 1. krs
ja 2. krs pohjapiirustus
Nivelosan ja talousrakennuksen
julkisivupiirustus
1. VANHA RAUMA - RAKENTAMISEN JA SUOJELUN HISTORIA
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1.4. VANHAN RAUMAN RAKENNUSSUOJELU
1.4.1. KAAVOITUS, ENSISIJAINEN SUOJELUN VÄLINE
Vanhan Rauman rakennuksia suojellaan ensisijaisesti kaavoituksella, joka perustuu maankäyttö- ja
rakennuslakiin (132/1999).68 Tämän hetkinen voimassa oleva Vanhan Rauman asemakaava on peräisin vuodelta 1981. Sen puutteita on paikkailtu aina tarvittaessa pienin kaavamuutoksin, mutta
kokonaisvaltaista päivitystä ei ole tehty. Uudistus on vireillä, ja se on aloitettu laatimalla osayleiskaava sekä erinäisiä selvityksiä ja inventoimalla kaikki alueen rakennukset. Maailmanperintöstatuksesta johtuen Vanhaa Raumaa ympäröivä suojavyöhyke on myös otettava mukaan suunnitelmiin. Suojavyöhykkeen tarkoitus on muodostaa toiminnallinen, kaupunkitilallinen ja -kuvallinen
suoja Vanhan Rauman maailmanperintöalueen ulkopuolelta tulevia uhkia vastaan.69 Koska kyseessä on varsin mittava urakka, saadaan uutta lainvoimaista asemakaavaa vielä odottaa.
Uuden kaavan tarpeista on tehty selvitys vuonna 2009. Selvityksessä todetaan, että kerroksisuudelle tulisi antaa enemmän sijaa. Suojelun tulisi käsittää myös Vanhan Rauman 1900-luvun rakennuskanta, jota ei vuoden 1981 kaavaa laadittaessa pidetty sopivana Vanhaan Raumaan. Vuoden 1981 asemakaava pyrki entistämään, korvaamaan ja täydentämään erityisesti kaupunginosan
katukuvan 1800- ja 1900-luvun asuun. Suojelukaavan mukaan: ”Vanhan Rauman kaupunkikuvaan
eivät kuulu esimerkiksi uusklassismi, funkis ja modernismi eivätkä teollisuus- tai varastotilat.” 70 Nykyinen näkemys on siis uusiin rakennuskerroksiin suopeammin suhtautuva. Huoli talousrakennusten
säilymisestä nostetaan myös esille niiden syrjäytyneen käyttötarkoituksen vuoksi. Aiempaa enemmän tulisi huomiota kiinnittää myös itse rakennusten rakenteiden autenttisuuden säilymiseen, sillä kaava keskittyi suurelta osin miljööarvojen säilyttämiseen, joihin rakennukset toki ovat tiiviissä
yhteydessä.71
Vanhan Rauman suojeluasemakaavan toteutumista varten on perustettu ns. Vanhan Rauman
erityiselin, jonka jäsenistö koostuu yhdestä Museoviraston intendentistä, kaupungin viranomaisista
ja luottamushenkilöistä. Rakennusvalvonnan neuvonta-arkkitehti toimii muutosehdotusten
esittelijänä. Erityiselin käsittelee Vanhan Rauman rakennus- ja julkisivukysymyksiä antamalla
muutossuunnitelmista lausunnon, jonka pohjalta kaupungin rakennuslautakunta käsittelee
esityksen joko myöntämällä rakennusluvan, tai ei. Koska Vanha Rauma on erityinen kohde, vaaditaan
suunnittelijoilta riittävää pätevyyttä suunnitelmien laatimiseen. Tarvittaessa rakennuslautakunta
ja Vanhan Rauman neuvonta-arkkitehti ohjeistavat suunnittelijoita hyvään lopputulokseen.72
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Suojeluasemakaavan tueksi on tehty myös korjauskortisto ja rakentamistapaohjeistus. Ohjeet
saattavat kuitenkin jäädä asukkaille liian viitteellisiksi, sillä pääsääntöisesti he eivät ole
korjausrakentamisen, tai arkkitehtuurin ammattilaisia. Kiinteistönomistajille ja asukkaille
neuvoa rakennusten ylläpitokunnostukseen tarjoaa Vanhan Rauman neuvonta-arkkitehti
korjausrakentamiskeskus Tammelassa, joka sijaitsee keskeisellä paikalla Vanhassa Raumassa.
Ammattiapu korjausrakentamista koskeviin kysymyksiin on lähellä ja vaivattomasti saatavilla.
Ohjeista ja kaavan suojelumerkinnöistä huolimatta rakennussuojelu ja autenttisuuden sekä
integriteetin säilyttäminen ovat viimekädessä kiinteistön omistajien ja asukkaiden käsissä.
Taustatuella voidaan mielestäni ruokkia asukkaiden tervettä ylpeyttä Vanhassa Raumassa
sijaitsevasta kodista, minkä puolestaan uskon kannustavan pitämään huolta rakennuksista niitä
kunnioittavalla asenteella.
1.4.2. KANSAINVÄLINEN TAUSTATUKI
Taustatukea Vanhan Rauman asukkaille ja koko rakennussuojeluun osallistuvalle
organisaatiolle antaa kansainvälisellä tasolla toimiva UNESCO. Suomi ratifioi UNESCO:n
maailmanperintösopimuksen vuonna 1987, koska kansainvälisen yhteistyön nähtiin olevan avuksi
kansalliselle suojelutoiminnalle.73 UNESCO:n kanssa tehty maailmanperintösopimus ei kuitenkaan
ole suojelusopimus, joten Vanhan Rauman ja myös muiden Suomen maailmanperintökohteiden74
suojelun tulee olla hoidettu kansallisen lainsäädännön keinoin. Maailmanperintökohdestatus
on tunnustus koko ihmiskunnan kulttuuriperinnön kannalta merkittävästä kohteesta, jonka
tunnettavuus on maailmanlaajuinen. Statuksella on mielestäni positiivinen ja kannustava vaikutus
Vanhan Rauman rakennussuojeluun.
Maailmanperintökohde voidaan poistaa listalta, jos sen erityisarvot tuhoutuvat. Museovirasto on
myöntänyt vuodesta 199475 lähtien vuosittain kaikille Suomen maailmanperintökohteille avustuksia
ensisijaisesti sellaisiin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen erityisarvojen säilyminen.
Avustuksia ei myönnetä ylläpitokustannuksiin, ja ne kattavat vain osan kunnostustyökuluista.
Vailla käyttöä olevat piharakennukset voivat saada suhteessa suurempaa avustusta kuin käytössä
olevat asuinrakennukset. Vuonna 2013 avustusten yhteissumma oli 270 000 euroa ja Vanhan
Rauman osuus n. 100 000 euroa, kuten viime vuosinakin. 24 yksityistä kohdetta sai Vanhassa
Raumassa avustuksen. Ensisijaisia avustuksen saajia ovat vesikatteiden ja julkisivujen kunnostajat.76
Maailmanperintöavustuksen vuoksi Vanhan Rauman asukkaat eivät ole oikeutettuja anomaan
Museoviraston myöntämään entistämisavustusta. Vanhan Rauman neuvonta-arkkitehti valmistelee
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maailmanperintöavustushakemukset Museoviraston käsittelyä varten ja toimii avustuskohteiden
valvojana. Vanhassa Raumassa tehtävissä kunnostustöissä avustaa myös vuonna 1976 perustettu
Vanha Rauma Säätiö, joka myöntää lainaa 30% hyväksyttävistä korjauskustannuksista, mutta
enintään kuitenkin 17 000 euroa.77

2. AUTENTTISUUS JA INTEGRITEETTI ARKKITEHTUURISSA
2.1. RAKENNUSPERINNÖSSÄ ASUVAT TARINAT JA TOTUUS
Rakennusten säilymisen kannalta on tärkeää, että niistä pidetään huolta, sillä luonnonvoimat
alkavat piiskata julkisivuja ja kattoa välittömästi niiden valmistuttua. Rappeutumisen vaara on
väistämätön, jos rakennus jää tyhjilleen, eikä siitä enää huolehdita. Rakennuksen elinkaaren kulku
on lähes täysin riippuvainen ihmisen toiminnasta. Ihminen antaa alkusysäyksen rakennusten
rakentamiselle, ja yleensä myös niiden rappeutumiselle.78
Irtaimisto ja helposti irrotettavat rakennusosat varastetaan autioituneista ja tyhjistä rakennuksista
ensimmäiseksi. Puurakennusten rappeutumisprosessi on pääasiassa ränsistymistä ja lahoamista.
Prosessiin kuluva aika riippuu käytetyistä materiaaleista ja ilmastollisista olosuhteista. Mikäli
puutalolla ei ole korkeaa kivijalkaa, sen rappeutuminen alkaa alhaalta ylöspäin. Kontakti kosteaan
maarajaan johtaa alimman hirsivarvin lahoamiseen. Vähitellen rakennuksen runko nurjahtaa ja
rakennus kallistuu, kunnes se lopulta romahtaa ja maatuu jäljettömiin.79
Edellä on kuvaus tapahtumaketjusta, joka seuraa laiminlyötyä rakennuksen ylläpitokunnostusta.
Laiminlyönteihin johtavia syitä on monia, mutta kenties perustavanlaatuisin niistä on arvostuksen
ja resurssien puute. Ihmiset arvostavat rakennuksissa usein samaa kuin omissa jäsenissään: ”kokoa
(näkyvyyttä), hyvää kuntoa (voimaa, kestävyyttä), korkeaa ikää (kokeneisuutta, silminnäkijyyttä),
kauneutta (terveyttä, hedelmällisyyttä), hyvää sukupuuta (syntyperää, taustaa, ns. provenienssia)
ja yliluonnollisia kykyjä (yhteyttä jumaliin ja henkiin)”. Näiden lisäksi harvinaiset ja jaloina pidetyt
materiaalit, vaativan ja laadukkaan työn jälki sekä tunnetut suunnittelijat tai työnsuorittajat
lisäävät rakennusten houkuttelevuutta ja arvoa.80
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Laissa, joka suojelee suomalaista rakennusperintöä, on listattu edellä mainittujen kaltaiset arvot,
joiden perusteella rakennuksen merkittävyys valtakunnallisella, maakunnallisella tai paikallisella
tasolla arvioidaan. Rakennussuojelulla pyritään turvaamaan rakennusperinnön seuraavia
ominaisuuksia; harvinaisuus, tyypillisyys, edustavuus, alkuperäisyys, historiallinen todistusvoima ja
historiallinen kerroksisuus. Rakennusperinnön yleisestä säilyttämisestä vastaa ympäristöministeriö
ja valvonnasta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä Museovirasto.81
Länsimaisen rakennussuojelun tavoite on ennen kaikkea pitää huolta, että historialliset rakennukset säilyvät yhtenäisinä arkkitehtuuriluomuksina. Autenttisuudella ja integriteetillä pyritään kuvaamaan tätä vaikeasti sanoiksi puettavaa laadullista ominaisuutta.82 Sanalla autenttinen viitataan
johonkin aitoon ja todenmukaiseen, joka on itsenäinen ihmisen aikaansaama luomus, todellinen
todiste jostakin, joka on ikääntynyt ja ehkä myös muuttunut ajan kuluessa.83 Autenttisuus rinnastetaan usein alkuperäisyyteen, vaikka nämä sanat eivät ole toistensa synonyymejä. Autenttisuus
on alkuperäisyyttä laajempi ja monitahoisempi käsite. Kaikki alkuperäinen on autenttista, mutta
autenttinen ei välttämättä ole alkuperäistä.84 Lisäksi alkuperäinen voi olla alkuperäinen ainoastaan
niin pitkään kuin se säilyy koskemattomana, mutta autenttinen sen sijaan voi olla muutosprosessin
läpikäynyt, kunhan kokonaisuus on säilynyt eheänä. Integriteetillä mitataan tätä kohteen kokonaisuuden eheyttä ja rikkomattomuutta.
Jukka Jokilehdon mukaan autenttisuus voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: muotoilun
autenttisuus (authenticity in design), materiaalin autenttisuus (authenticity in materials),
työstämisen autenttisuus (authenticity in workmanships) ja sijainnin autenttisuus (authenticity
in setting).85
Rakennuksiin kohdistuvat muutokset yleisesti ottaen vähentävät niiden materiaalin ja työstämisen
autenttisuutta alkuperäistä materiaalia hävitettäessä, tai muutoksia alkuperäiseen arkkitehtuuriin
(muotoilun autenttisuus) tehtäessä. Integriteetin avulla pyritään määrittelemään alkuperäisen
suhdetta muutosten muokkaamaan uuteen tilanteeseen. Puntarissa on siis paitsi materiaalisen ja
siihen liittyvien aineettomien arvojen kokonaisuuden säilyneisyys, myös alkuperäisten tekijöiden
ja suunnittelijoiden intentioiden sekä paikallisten ominaispiirteiden säilyneisyys. Integriteettiä
voidaan tarkastella myös funktion, rakenteiden ja visuaalisuuden näkökulmasta.86 Integriteetin
vaatimus toteutuu luonnollisesti kun kohde on säilynyt sellaisena kuin se rakentamisen hetkellä on
ollut, tai kun kohde on kehittynyt ajan kuluessa autenttisuuden ehdot täyttäen.87
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Moderni filosofia jakaa taiteelliset teokset kahteen perusosaan; materiaan ja ideaan, joista myös
autenttisuus koostuu.88 Cesare Brandi (1906-1988) on rinnastanut rakennuksen taideteokseen,
jota hän pitää ainutlaatuisen luovan prosessin tuloksena.89 Taideteoksen idea syntyy taiteilijan
mielessä, minkä jälkeen hän siirtää ideansa materian avulla teokseksi. Idea siirtyy edelleen teoksen
välityksellä teosta havainnoivan henkilön mieleen.90 Rakennuksista puhuttaessa idean pukemista
näkyvään muotoon materiaksi voisi mielestäni verrata piirustuksena esitetyn suunnitelman
rakentamista taloksi. Talo edustaa materiaa ja kaikki aineeton siinä ideaa. Taloa ei olisi ilman ideaa,
koska idea on talon lähtökohta. Idea voi olla olemassa ilman materiaakin, mutta se tulee näkyväksi
vasta materiaalin kautta.
Ihmisen tietoaan ja taitoaan käyttäen valmistamilla rakennuksilla on kyky taltioida tapahtumia ja
tarinoita rakenteisiinsa. Tapahtumat ja tarinat jatkavat olemassaoloaan nykyajassa niin pitkään
kuin rakennukset ovat olemassa. Näin ollen historialliset rakennukset ovat menneisyyden ymmärtämisen kannalta ensisijaista todistusaineistoa, jonka avulla voimme ymmärtää tapahtumien kulkua ja löytää vastauksia elämän peruskysymyksiin alkuperästämme.91 Jotta historialliseen todistusvoimaisuuteen voitaisiin luottaa ja tietoa hyödyntää, tulisi lähteen olla totuuteen perustuvaa,
eli autenttista. Rakennuksista puhuttaessa tarkoitan tällä muutostoimenpiteiden toteuttamisen
tapaa. Lisäysten ja korjausten tulisi olla erotettavissa alkuperäisestä, ja samanaikaisesti sopia kokonaisuuteen, jotta myös integriteetin vaade tulisi täytetyksi. Myöskään historiallista kerroksisuutta
ei tulisi laiminlyödä. Näin toimittaessa historian luettavuus rakenteista on mahdollista ja esteettinen sekä arkkitehtoninen idea eivät kärsi muutoksista.
Uutta materiaalia lisättäessä totuudella ja laadullisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan mielestäni
materiaalien rehellisyyttä ja sitä, mitä ne todella ovat. Esimerkiksi printtikuvioitua, puuta
jäljittelevää muovimattoa ei voi rinnastaa aitoihin puisiin lattialankkuihin. Ei siis riitä, että
materiaali näyttää joltakin, vaan sen on todella oltava sitä, miltä se näyttää. Tämän kaltaiset seikat
vaikuttavat arkkitehtuuriin, tunnelmaan, ja siis koko rakennuskokonaisuuteen. Äärimmilleen
vietynä ”teennäiset” materiaalit aikaansaavat mielestäni kulissimaista ympäristöä. Toisaalta,
rakennusmateriaalien jäljitelmiä on tehty jo pitkään, ja ainakin osaa niistä nähtävästi pidetään
nykyisin autenttisena. On siis mahdollista, että myös nykyiset uudet materiaalit, joita en pidä
sopivina historiallisiin puurakennuksiin osoittautuvatkin myöhemmin positiivisina ratkaisuina.
Historialliset rakennukset ilmentävät menneitä tapahtumia konkreettisina teoksina, ja ne
on mahdollista kokea henkilökohtaisesti92; niiden lattiaa voi koskettaa ja tuntea käytetyn
materiaalin struktuuri, nähdä materiaalin väri, haistaa sen haju ja kuulla lattialankuista lähtevä
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narina. Rakennuksia voi tarkastella eri suunnista ja rakenteita avaamalla voi tutkia käytettyjä
perinnerakentamisen menetelmiä. Rakennuksilla on kyky jatkaa olemassaoloaan muuttuvina ja
historiaa itseensä jatkuvasti taltioivina valmistumisensa jälkeenkin. Tekstit ja kuvat sen sijaan ovat
tietyn hetken ja henkilön tulkintoja.
Jatkuvuus liittyy mielestäni autenttisuuteen ja integriteettiin muutosten ja kerroksisuuden myötä.
Muutosprosessi on tapahtumasarjojen ketju, jonka autenttisuuden ja integriteetin ominaisuudet
täyttäen tulisi olla katkeamaton ja aukoton. Mikäli näin ei ole, historian lukeminen käy
hankalaksi. Lisäksi jos ketjun osia tahallisesti poistetaan perusteettomasti, epäilen myös kohteen
totuudenmukaisuuden kärsivän.
Rakennuksen konkreettinen materia edustaa yhtä autenttisuuden ulottuvuutta, mutta se
pitää sisällään myös aineettomia arvoja. Aineellisen autenttisuuden säilyessä tieto käytetyistä
työskentelytavoista, työvälineistä ja ammattitaidosta välittyvät. UNESCO on vuodesta 2003
pyrkinyt turvaamaan aineettoman kulttuuriperinnön säilymisen. Sukupolvelta toiselle välittyvä
aineeton kulttuuriperintö mahdollistaa totuuden jatkuvuuden kun elinympäristöstään vastaavat
ihmiset ovat vuorovaikutuksessa sekä toistensa, että luonnon ja historian kanssa.93
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Kunnostuksen yhteydessä on tehty ainoastaan välttämätön
rakennuksen säilyttämiseksi. Näin mahdollisimman
paljon alkuperäistä materiaa on saatu säilymään. Uusi
on selvästi erotettavissa vanhasta, mutta sopii kuitenkin
hyvin sen rinnalle, koska käytetty materiaali ja työtapa
ovat perinteisiä. Erinomaiseen lopputulokseen on päästy
pitämällä korjaustyön lähtökohtana rakennuksen olemassa
olevaa arkkitehtuuria ja sen lainalaisuuksia.
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NALLI, säilytetty autenttisuus ja integriteetti

1 asuinrakennus + 1 pihatalo + 1 talousrakennus
+ 1 autokatos + 1 nivel > toimisto

Nallin pihapiirin rakennuksineen voisi sanoa olevan
autenttisuuden ja integriteetin konkretisoituma Vanhassa
Raumassa. Aikaa ei ole pysäytetty tämän tontin
rakennuksissa, vaan muutoksia on tehty totuus säilyttäen.
Historia on luettavissa kerrostuneista rakenteista ja
rakennusosista. Kokonaisuus on kollaasi, jossa uusi,
kierrätetty ja vanha materiaali tasapainoilevat keskenään.
Paikoitellen uusi on tehty vanhan rinnalle, jolloin mitään
autenttisesta materiaalista, tai tietoa käytetyistä
työtavoista ei ole menetetty uuden myötä. Patina auttaa
tunnistamisessa. Tarpeettomaksi käyneitä rakennusosia on
jätetty paikoilleen historian luettavuuden helpottamiseksi.
Muutokset on tehty ajatuksella, toteutuksen jälki on
laadukasta, muttei kuitenkaan yli siistiä, tekemättä jätetyt
asiat harkittuja ja käytetty ilmaisu sekä menetelmät
Vanhan Rauman puurakentamistavalle ominaisen niukkaa
ja vähäeleistä.

Arvi Forsmanin laatima
muutospiirustus vuodelta 1903.
Jo valmiiksi suurikokoiseen
talousrakennukseen esitetään
laajennusta.

Pihapiiri on ehjä hajautettujen toimintojen kokonaisuus,
johon on asumisen ja siihen liittyvien toimintojen lisäksi
liitetty myös työ. Tontilla sijaitsevassa pihatalossa on
toimistotiloja, jotka on linkitetty jopa naapuritontin puolelle
ns. nivelosan välityksellä muodostamatta kuitenkaan
visuaalisesti Vanhan Rauman mittakaavaan ylisuurta
rakennusmassaa.
Tontilla sijaitseva talousrakennus on usean erillisen
tilan käsittävä kokonaisuus. Rakennuksessa on ollut
pieneläintalli, halkovaja, neljän lehmän navetta ja
säilytystilat suolatiinuille sekä muille varastoitaville
tavaroille. Nykyään se on yhä osittain kylmänä varastona
ja halkovajana, mutta verstas, vierashuone ja saunatilat
on muutettu lämpimäksi, tai puolilämpimäksi lisäämällä
sisäpuolelle yksi irrallinen ikkunalasi ja oviin kokonaan
toinen ovilehti. Sisälämpötila pysyy talvellakin aina
plussan puolella. Talousrakennuksen eteläsakara on
kaksikerroksinen, koska siinä on aikoinaan ollut käymälän
ja ruuman yhdistelmä. Tilajako on säilytetty; yläkerrassa
on vierashuone ja alakerrassa verstas sekä varasto.
Huonekorkeudet ovat niukkoja nykystandardien mukaan,
mutta kuitenkin täysin riittäviä normaalimittaisen ihmisen
seisomakorkeudelle. Sauna, pesu- ja pukuhuone sekä WC
sijaitsevat L-kirjaimen mallisen rakennuksen sakaroiden
kulmassa. Puunkäyttö on pesuhuoneen sisäpinnoissa viety
ennakkoluulottomasti äärimmilleen.
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Nallin tontilla sijaitsevaan pihataloon on vuonna 1982
haettu muutoslupaa, jossa rakennuksen käyttötarkoitus
ja tilat esitettiin muutettavaksi asunnosta toimistoksi.
Muutos on toteutettu piirustusten mukaan. Huonejako
on säilytetty ennallaan ja osa vintistä otettu aktiiviseen
hyötykäyttöön. Muutoksen seurauksena alkuperäiseen on
uutena rakennuselementtinä lisätty ainoastaan kattoikkuna
ja kokoustilan kohdalla välipohjaan sijoitettu ikkuna
vintin seinien lämmöneristeiden lisäksi. Ikkunalisäykset
tuovat mielestäni lisäarvoa ja mielenkiintoa alkuperäiseen
huonetilaan ja luo uudenlaisen horisontaalisen yhteyden
kerrostasojen välille vähentämättä kuitenkaan rakennuksen
autenttisuutta. Muutos on johtanut alkuperäistä
monipuolisempaan tilaan. Kattoikkunat, vintille johtavat
jyrkät portaat ja välipohjaluukun hiekkapainolla toimiva
mekanismi ovat osoitus kekseliäästä suunnittelusta.
Toteutetut ratkaisut ovat juuri tiettyyn paikkaan, olemassa
olevan rakennuksen ehdoilla suunniteltuja, mikä tekee
niistä uniikkeja ja huonetiloista kiehtovia. Yleisiä ohjeita
ja normeja soveltava suunnittelu, joka johtaa miellyttävän
ja toimivan ympäristön toteutumiseen, on osoitus
ammattitaidosta.
Nallin tontin pihatalo on kytketty naapuritontilla
sijaitsevaan uudisrakennusosaan ns. nivelellä. Rakennukset
ovat olleet jo lähtökohtaisesti lähes kiinni toisissaan;
ainoastaan vahe, eli palokuja on erottanut ne toisistaan.
Puolet naapuritontin talosta on nykyisin toimistona ja
puolet asuntona. Asuinosan hirsirunko on peräisin muutosta
edeltäneeltä ajalta, mutta toimiston paikalta on purettu
palanut rakennus. Rakennuksen keittiö ja peseytymistilat
päivitettiin juoksevan vesijohtoveden osalta nykypäivän
vaatimukset täyttäviksi. Yhtenäinen toimistotila on
mitoitettu muuntojoustavaksi siten, että se on tarvittaessa
helppo muuttaa asunnoksi. Sisätilan arkkitehtuuri
edustaa moderneja periaatteita ja ulkokuori perinteisiä.
Ikkunat kuitenkin paljastavat toimisto-osan olevan uusi
täydennysrakennus.

Kaino Karin laatima muutospiirustus
vuodelta 1953.
Markus Bernoullin laatima
muutospiirustusvuodelta 1982.
Pihataloon esitetään
käyttötarkoituksen muutosta siten, että
asuintilat korvataan toimistotiloilla.
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Nallin talousrakennus, pihatalo ja autokatos
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Vaheen räystäsdetalji
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Tuplaoviratkaisu

Ullakon arkisto / työhuone

Ruokailutila

Näkymä naapurintontin puolella
sijaitsevasta työhuoneesta vaheen
kautta Nallin tontin työhuoneeseen
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Talousrakennuksessa sijaitseva pesuhuone

2.2. TYYLIRESTAUROINNEISTA AUTENTTISUUDEN JA INTEGRITEETIN VARJELUUN
Suhtautuminen rakennusten korjaamiseen ja restauroimiseen on vaihdellut aikojen saatossa.
Restaurointikäsitteen merkitys on muuttunut, vaikka sana on ollut olemassa jo antiikin ajoista
lähtien.94 Nykyisen merkityksen se on saanut 1800-luvulla, jolloin pohja eurooppalaisille
restaurointimenetelmille on luotu.95 Perehdyn seuraavaksi tähän restauroinnin kehityskaareen,
joka alkaa tyylirestauroinneista ja johtaa nykyiseen autenttisuuden sekä integriteetin varjeluun.
Kehityskaaresta käy ilmi kuinka suhtautuminen uusiin rakennusosiin ja materiaaleihin on
muuttunut sekä millainen painoarvo on annettu alkuperäiselle arkkitehtoniselle idealle ja
esteettisille seikoille.
2.2.1. RESTAUROINTIMENETELMIEN PIONEERIT
” To restore a building is not to preserve it, to repair,
or to rebuild it; it is to reinstate it in a condition of
completeness which may never have existed at any
given time.” - Viollet-le-Duc97

Itseoppinut ranskalainen arkkitehti Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) näki restaurointitehtävän ongelmanratkaisuna, jossa arkkitehdin velvollisuus on löytää luova ratkaisu ennalta arvaamattomiinkin ongelmiin. Hänen mielestään paras tapa säilyttää rakennus on etsiä sille käyttö
ja tyydyttää käytön vaatimukset niin täydellisesti, ettei muutoksille ole tarvetta. Huolellisella kunnossapidolla sekä laadukkailla ja kestävillä materiaalivalinnoilla voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä
restaurointitarpeita, muttei välttää niitä, sillä hän nimeää restauroinnin harmilliseksi välttämättömyydeksi. Vanhojen rakennusten arvo ei Viollet-le-Ducin mukaan ole itse materiaalin iässä, tai
patinassa, vaan universaalien periaatteiden aikaansaamassa muodossa, jota materiaali ilmentää.
Näin ollen materiaalin sisältämä ”tieto” voidaan johtaa uudesta materiaalista tehtyyn rakennusosaan kunhan materiaali on samanlaista, muotoista ja sitä käytetään alkuperäisen tapaan. Erityistä huolellisuutta tulee kiinnittää muodonannon jäljittämiseen. Restaurointiarkkitehdin tulisikin
kyetä samaistumaan rakennuksen suunnitelleen henkilön asemaan ja kyetä ymmärtämään tämän
alkuperäiset intentiot ja perusidea, sillä ennen kaikkea niiden säilyminen on restauroinnissa tavoiteltavaa. Viollet-le-Duc edellytti arkkitehdeilta rakenteiden anatomian tuntemusta, sillä näkyvien
osien lisäksi myös rakenteita tuli vahvistaa aina mahdollisuuksien mukaan ja originaaleja materiaaleja vaihtaa parempiin.96
Viollet-le-Ducin kanta restaurointiin oli käytännönläheinen ja käyttäjäystävällinen. Nykyajan
vaatimukset oli hänen mielestään täytettävä, eikä alkuperäisiä rakennuksen virheitä, tai puutteita
ollut tarkoituksenmukaista toistaa. Autenttisuuden näkökulmasta kritiikkiä on herättänyt
rakennusten restauroiminen niiden elämänkaaren kukoistavimpaan ulkoasuun. Tätä ns.
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tyylirestauroinniksi kutsuttua menetelmää pidetään nykyisin joissain tapauksissa valheellisena.
Viollet-le-Ducia kritisoitiin samasta aiheesta jo hänen omana aikanaan. Sanottiin, ettei hänellä
ollut silmää raunioiden vanhan materiaalin kauneuden ymmärtämiseksi, ja että hän restauroi
rakennukset sellaisiksi kuin niiden tulisi olla, ei sellaisiksi kuin ne olivat.98 Viollet-le-Duc nosti
restauroijan roolin rakenteiden vahvistajasta kokonaisuuden täydentäväksi arkkitehdiksi.99
Viollet-le-Duc tunnetaan kirkkojen restauroijana ja hyvänä piirtäjänä. Hän dokumentoi
restauroimansa rakennukset mittauspiirustuksin ja piti historialliset sekä arkkitehtoniset
arvot osana toimintaansa koko restaurointiprosessin ajan, vaikka tehtävänanto olisikin ollut
rakennustekninen. Viollet-le-Ducin restaurointimenetelmä osoittautui kalliiksi 1830-luvun
Ranskassa. Ongelmaksi muodostui myös riittävän taidokkaiden käsityöläisten löytäminen ja
restauroitavien rakennusten luonteen häviäminen. Vastapainoksi lähes kaiken kattavalle uudelleen
rakentamiselle syntyi minimi-intervention100 käsite. Viollet-le-Duc sai aikaan keskustelua, joka
johti restaurointikäsitteen uudelleen määrittämiseen ja arvojen järjestämiseen.101
Englantilainen kirjailija, taidekriitikko ja arkkitehtuuriteorioitsija John Ruskin (1819-1900)
tunnetaan materiaalia suojelevana hellävaraisen restaurointikoulukunnan edustajana. Hänen
mielestään historialliset rakennukset olivat autenttisia vain, jos ne säilyivät koskemattomina, sillä
rakennushistoriallinen arvo oli itse materiaalissa.102
Restaurointi oli Ruskinin mielestä väärentämistä ja tuhoamista, koska se kajosi sekä materiaaliin,
että rakennuksen esteettiseen ulkoasuun. Uusi materiaali ja rakennusosa eivät sisällä samaa
henkeä, jonka käsityöläisen työpanos on aikaansaanut alkuperäiseen rakennusosaan ja aika
materiaaliin. Patinoituminen, kuluminen ja rapistuminen ovat ikääntymisen näkyviä jälkiä, eivätkä
ne luonnollisestikaan voi olla minkään uuden ominaisuuksia. Lisäksi vanhaan on taltioitunut
elämää ja mystisiä vihjeitä menneisyydestä. Idean muodosta voi siirtää uuteen rakennusosaan ja
uuteen materiaaliin, mutta ei alkuperäistä ja uniikkia käsityönjälkeä. Eri aika aikaansaa eri hengen
ja johtaa näin väistämättä erilaiseen lopputulokseen.103
Ruskinin asenne elämän kiertokulkua ja vanhenemista kohtaan oli nöyrä; rakennusten kohtalon
aika koittaa joskus, ja se tulee vain hyväksyä. Käyttämällä kauniisti vanhenevia laadultaan parhaita
paikallisia materiaaleja ja tukemalla heikkoja rakennusosia uudistamisen sijaan, saatiin hänen
mielestään kansallinen rakennusperintö säilymään mahdollisimman pitkään.104 Ruskin kannusti
huoltamaan rakennuksia säännöllisesti ja ylläpitämään ne näin hyvässä kunnossa. Arts and Crafts
– liikkeen keulahahmona tunnettu William Morris (1834–1896) otti vain hieman myöhemmin
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”It (restoration) means the most total destruction
which a building can suffer: a destruction out of
which no remnants can be gathered: a destruction
accompanied with false description of the thing
destroyed.” -John Ruskin105
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esiin kunnossapidon ensisijaisen tärkeyden rakennusten säilyttämisessä ja suojelemisessa.106
Ruskin mielsi rakennuksen saavuttavan täydellisen tarkoituksensa vasta ikääntymisen myötä;
historiallinen todistusvoima syntyy ajan kuluessa ja muisti mahdollistaa sen siirtämisen menneiltä
sukupolvilta, meille ja yhä tuleville.107
Ruskinin näkemyksiä tarkasteltaessa on huomioitava, että ajatukset ovat syntyneet aikana, jolloin
käynnissä oli laaja yhteiskunnallinen muutos ja historiallisia rakennuksia muokattiin huonoin
perustein uusin teollisesti valmistetuin tuottein. Hänen mielestään se mitä tehdään on vähemmän
tärkeää kuin se miten ja millä intentiolla. Ruskin pelkäsi teollisten tuotteiden olevan tyhjiä ja
elottomia, minkä vuoksi hän suosi perinteisiä käsityötaitoja ja paikallisia rakennustapoja. Hän nosti
arvostaen esiin kirjallisissa ja kuvallisissa julkaisuissaan kansanomaisen asuntoarkkitehtuurin
monumenttirakennusten rinnalle.108
Ruskinin jalanjäljissä kulki William Morris, jonka mielestä historialliset rakennukset olivat
opettavia jäänteitä menneisyydestä jopa siinä määrin, että niiden käyttö ja hyödynnettävyys jäivät
toissijaisiksi.109 Miia Perkkiö on poiminut otteita Morrisin The Society for the Protection of Ancient
Buildings -yhdistyksen manifestiin kirjoittamasta artikkelista: ”…mikäli rakennus on muuttunut
soveltumattomaksi alkuperäiseen käyttöönsä, on parempi rakentaa kokonaan uusi rakennus kuin
muuttaa tai laajentaa vanhaa. Menneiden aikojen menetelmin rakennettuja historiallisia rakennuksia ei
voi tuhoamatta käsitellä nykymenetelmin. Mahdollisia ovat kuitenkin sellaiset toimenpiteet, jotka ovat
yhteensopivia ja alisteisia vanhalle rakennukselle eivätkä jäljittele mitään menneisyyden tyyliä.” 110
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Itävaltalainen taidehistorioitsija ja ensimmäisen systemaattisen konservointiteorian laatija Alois
Riegl nosti esiin historiallisten rakennusten ikäarvon 1800-luvun lopulla. Tämän modernin käsitteen
myötä myös detaljit ja fragmentit nähtiin korvaamattomina kulttuuriperinnön osina. Historiallisen
arvon miellettiin riippuvan rakennuksen alkuperäisen tilanteen selvästä erotettavuudesta.
Kerroksisuuden poistaminen ja myöhempien ajanjaksojen tukirakenteiden hävittäminen
historiallisista rakennuksista miellettiin rikkomukseksi kaikkea ikäarvon edustamaa vastaan.111
Rieglin lisäksi myös John J. Stevenson (1831-1908)112 ja Camillo Boito (1836-1914)113 pitivät
tärkeänä, että uusi erottui vanhasta mainiten käytännön ohjeena materiaalien ja pintakäsittelyjen
vaihtelut. Lisäysten tuli olla luonteeltaan alkuperäisestä poikkeavia, eivätkä ne saaneet loukata
historiallisen rakennuksen taiteellista ilmettä. Vain välttämättömien muutosten salliminen
historialliseen rakennukseen oli osoitus rakennuksen autenttisuuden kunnioittamisesta.114
Myös Riegl kannatti minimi-interventiota ja rajoitettua restaurointia rakennusten käyttöarvon
ylläpitämiseksi.115
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Pohjoismaihin oppia restaurointiin käytiin 1800-luvulla hakemassa mm. Ranskasta, Saksasta ja
Italiasta. Tyylirestaurointeja tehtiin eurooppalaisten mallien mukaan. Helgo Nikolaus Zettervallista
(1831-1907) tuli yksi pohjoismaiden johtavista restaurointiarkkitehdeista. Hän oli mukana mm.
Malmön kaupungintalon sekä Kalmarin, Uppsalan ja Skaran tuomiokirkon restauroinneissa.
Tanskassa puolestaan oli vuodesta 1861 vuoteen 1922 asti laki, jossa kehotettiin palauttamaan
kirkot originaaliin tyyliinsä aina kun oli mahdollista (Lov om kirkesyn). Anti-restauroinnin116
nostaessaan päätään 1800-luvun lopulla, tyylirestaurointeihin alettiin suhtautua kielteisesti.
Suomessa suunnannäyttäjiä olivat mm. Lars Sonck (1870-1956), Bertel Jung (1872-1946) ja Armas
Lindgren (1874-1929).117
Belgialainen arkkitehtuurihistoriaan ja konservointiin erikoistunut Raymond Lemaire (19211997)118 on jakanut 1800-luvun restaurointimenetelmät suoraviivaisesti kahteen ryhmään;
minimalistit ja maksimalistit. Maksimalistit pyrkivät yhtenäiseen tyylin. Minimalistien tavoitteena
sen sijaan oli monumenttien originaalien arkeologisten ja dokumentaaristen arvojen konservointi.119
Euroopan maat perustivat hallintorakenteen ja laillisen suojan historiallisille rakennuksille
1800-luvun ja 1900-luvun vaihteessa tämän äärilaidalta toiselle käydyn restaurointikeskustelun
pohjalta.120
2.2.2. ARKKITEHTUURIJULISTUKSET JA MAAILMANSODAT
1900-luvulla restaurointimenetelmiä pohdittiin yhteisesti kansainvälisellä tasolla. Vuonna
1874 Brysselissä pidetyssä kokouksessa kaikkien taiteiden ja kulttuurien oli julistettu olevan
ihmiskunnan yhteistä perintöä, joka tuhoutuessaan miellettiin korvaamattomaksi. Maailmansotien
aikana tehdyt tuhotyöt kuitenkin osoittivat, ettei tälle sopimukselle juuri annettu painoarvoa.
Jälleenrakentaminen asetti vallalla olleet restaurointikäsitykset uudelleenpuntaroitaviksi.121
Ateenassa vuonna 1931 pidetyssä kansainvälisessä kokouksessa nostettiin esiin historiallisten
rakennusten ylläpitävän huollon merkitys. Ensisijaisesti ei tullut restauroida, vaan pitää rakennus
jatkuvassa käytössä huoltaen sitä säännöllisesti ja konservoiden todenperäisyys säilyttäen. Mikäli
restaurointi kuitenkin oli välttämätöntä, tuli se tehdä menneisyyden historiallista ja taiteellista työtä
kunnioittaen hylkäämättä minkään aikajakson tyyliä. Uusien lisäysten tuli kaikissa tapauksissa olla
tunnistettavissa.122
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Toisen maailmansodan (1939-1945) aikana monet rakennukset ja kaupungit kokivat lähes
täydellisen tuhoutumisen. Esimerkiksi 75% Varsovasta tuhoutui, ja 95% sen historiallisista
rakennuksista hävisi. Vuoteen 1953 mennessä kaupungin historiallinen keskusta rekonstruoitiin
sotaa edeltävään ulkoasuun. Samankaltaisia rekonstruointeja tehtiin muuallakin Euroopassa.
Ateenassa vuonna 1931 yhteisesti sovituista suuntaviivoista jouduttiin poikkeamaan monin paikoin,
mutta nuo periaatteet loivat kuitenkin tärkeän referenssipohjan päätöksenteolle. Pohdittiin kuinka
pitkälle viety kopiointi oli hyväksyttävää sekä milloin tulisi käyttää modernia arkkitehtuuria ja
uusia rakennustekniikoita. Samaa oli pohdittu ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Tuolloin
mm. Belgian todettiin näyttävän yhdeltä suurelta hautausmaalta, mikäli rauniot olisi jätetty
koskemattomiksi. Monet uudelleenrakennetut kaupungit nähtiin kansallisina monumentteina ja
rekonstruoiminen siten jaloilleen nousevan kansan vertauskuvana. Rekonstruoiminen oli yleistä,
mutta uusia moderneja konseptejakin toteutettiin mm. Rotterdamissa.123
Toinen maailmansota nosti esiin tarpeen kansainväliselle yhteistyölle. Kansainvälisiä organisaatioita tarvittiin mahdollisten tulevien välikohtausten aseettomaan välienselvittämiseen, edistämään
koulutuksellista, tieteellistä ja kulttuurista yhteistyötä, kuten myös avustavassa mielessä tarjoamaan kulttuuriperinnön suojelua, konservointia ja restaurointia.124 ICOM (International Council
of Museums) perustettiin toisen maalimansodan jälkeen vuonna 1946125 ja ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) vuonna 1964 Venetsiassa pidetyn arkkitehtonisia restaurointeja käsitelleen kansainvälisen kokouksen yhteydessä. Venetsian arkkitehtuurijulistuksesta
tuli ICOMOS:in eettinen ohjenuora ja kansainvälisellä tasolla perustavanlaatuinen dokumentti
konservointimenetelmien osalta. Julistus osoitti tietoisuuden kaikkia historiallisia ajanjaksoja ja
rakenteita kohtaan kypsyneen, minkä osoittavat Ateenan julistukseen tehdyt lisäykset palauttavia restaurointitoimenpiteitä koskien. Restauroinnin tavoitteeksi määriteltiin suojella ja ilmentää
monumentin esteettinen ja historiallinen arvo, minkä tuli perustua originaaliin materiaaliin sekä
autenttisten dokumenttien kunnioitukseen.126
Vuonna 1994 julkaistussa Naran asiakirjassa (The Nara Document on Authenticity) autenttisuuden
määritelmään liitettiin aineettomia, paikallisista rakentamistapaperinteistä kumpuavia piirteitä;
”Autenttisuus on siis enemmän kuin muodon ja materiaalin välinen, muuttumaton suhde liittyessään
kulttuurisidonnaisen tradition ja käsityötaidon jatkumiseen .” 127
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2.3. TOTUUDEN JATKUVUUS
Restauroinnin keskeinen tavoite on säilyttää rakennuksen autenttisuus ja integriteetti sekä siinä
tunnistetut arvot toimenpiteen suorittamisajankohdan tietämyksen ja asenteiden pohjalta.128 Koska rakennuksen autenttisuus ja integriteetti eivät ole yksinomaan sidoksissa materiaaliin129, eikä
autenttinen ole vain alkuperäistä, ei restauroiminen voi olla kopioimista, vaan se on ennemminkin
prosessi, joka imitoi vanhaa. Se on alkuperäisten ideoiden ja aiheiden uudelleenesittämisenmuoto ja toimenpide, joka takaa totuuden jatkuvuuden säilyttäen kokonaisuuden eheänä muutoksista
huolimatta.130
Restaurointi on osa rakennusten ja niitä ympäröivän kaupunkirakenteen jatkuvaa muutosprosessia, jossa uusi ja vanha tasapainoilevat olemassaolostaan.131 Restaurointi on käänteentekevä tapahtuma, joka jakaa rakennuksen tilan ennen ja jälkeen tapahtuneeksi. Se, millä lailla tämä tapahtuma
on arkkitehtonisesti artikuloitu on ratkaisevaa miten rakennus ilmenee ja mitä se ilmaisee muuttuneesta ajasta ja muuttuneista käyttötarkoituksista.132 Lisäksi tämän tapahtuman yhteydessä määritetään uudelleen rakennuksen autenttisuus ja integriteetti.
Ikääntymisestä aiheutuva muutos on luonnollinen ajan kulun aikaansaama elämän ominaisuus.
Ihmisen aiheuttamat muutokset sen sijaan kumpuavat eri lähtökohdista, kuten olosuhteiden
muutoksista, tyylivirtauksista ja kehittyneistä rakennustekniikoista. Rakennussuojelu ja
restaurointi eivät ole ristiriidassa muutosten kanssa, eikä niiden pyrkimyksenä ole ajankulun, tai
ikääntymisen estäminen. Korjaamisen, rakenteiden vahvistamisen, muuntamisen ja laajentamisen
pyrkimyksenä on jatkuvuuden ylläpitäminen.133 Jatkuvuuden myötä on mahdollista vakiinnuttaa
uudelleen muutosten horjuttama tilanne yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jota integriteetti
rakennussuojelussa edustaa.
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Autenttisuuden määrittäminen ei aina ole helppoa ja yksiselitteistä historiallisissa rakennuksissa,
jotka ovat taltioineet tarinoita itseensä jo vuosia. Tällaisissa tapauksissa kerroksisuus nousee
vähintäänkin tasaveroiseksi arvoksi autenttisuuden rinnalle. Periaatteellinen kysymys koskeekin
rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa: ”Onko se alkuperäisessä suunnitelmassa vai vuosien
jättämässä kerroksellisuudessa?” 134 Mikäli rakennuksen tärkeimmän arvon katsotaan olevan sen
kerroksisuudessa, pyritään kaikki aikaisemmat kerrokset jättämään ennalleen sekä vaurioituneet
osat konservoimaan ja suojaamaan. Tämä on ns. säilyttävä näkemys. Pragmaattinen ja pohdiskeleva
kanta puolestaan pyrkii säilyttämään rakennuksen hengen, tilat ja materiaalit niiden keskinäisiä
painoarvoja punniten. Konseptualistinen näkemys keskittyy rakennuksen alkuperäisen idean
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korostamiseen ja säilyttämiseen. Eri näkemysten väliset painotuserot näkyvät suhtautumisessa
rakennuksen alkuperäiseen ideaan.135 Rakennukset ovat erilaisia, eikä kaikkiin sovellettavaa
yleismaailmallista toimintamallia ole olemassa. Vallalla oleva, vuosien mittaan muokkautunut
restaurointifilosofia tarjoaa työkalupakin, jonka avuin ammattilaisten on tapauskohtaisesti
selvittävä.
Konkreettiset restaurointi- ja korjaustoimet pitävät sisällään erilaisia toimenpiteitä ja eri
näkemyserot suhtautuvat eri tavoin eri toimenpiteisiin. Yhteistä kaikille on kuitenkin pyrkimys
totuuden ylläpitämiseen, mikä voidaan liittää myös autenttisuuteen. Rakennusten kertovuus ja
luettavuus ei saisi vähentyä, eikä virheellistä tietoa tuleville sukupolville tulisi rakentaa restauroinnin
yhteydessä.136
Minimitoimenpiteen eli minimi-intervention yhteydessä tehdään vain välttämätön rakennuksen
säilyttämiseksi. Näin ollen tämä restaurointimenetelmä on kohteen autenttisuutta säästävää
ja kunnioittavaa. Lisäksi kustannukset pysyvät kurissa kun korjataan vain tarpeellinen, eikä
ylimitoiteta korjaustoimia mahdollisten tulevien tarpeiden varalta, jotka eivät ehkä koskaan
edes toteudu. Minimitoimenpidettä ja ns. ylikorjaamista voidaan pitää toistensa vastakohtina.
Ylikorjaamisella tarkoitetaan rakennuksen säilymisen kannalta tarpeetonta, vain esteettisiin, ei
rakenteellisiin seikkoihin perustuvia muutostoimenpiteitä. Vanhojen rakennusten viehätysvoima
on vinoissa seinissä ja epäsäännönmukaisesti laudoitetuissa julkisivuverhouksissa, paikatuissa
hirsikehikoissa ja taittavissa ikkunalaseissa. Estetiikan kieli on eri uudisrakennuksiin verrattuna.
Arkkitehti Markus Bernoulli on tiivistänyt asian kolmeen v-kirjaimeen (vvv). Lyhenne muodostuu
sanoista: vanha, vino ja viehättävä.
Rakennusten luettavuuden ja autenttisuuden kannalta on tärkeää, että alkuperäinen erottuu
uusista lisäyksistä. Reintegroinnilla tarkoitetaan juuri uusien materiaalien sekä rakennusosien
erottumista alkuperäisestä rakenteesta sekä uusien lisäysten poistettavuutta. Reversibiliteetillä
tarkoitetaan ainoastaan lisäysten poistettavuutta.137 Toimenpide kunnioittaa autenttisuutta,
mutta mahdollistaa myös muutoksen. Kyseessä on eräänlainen tuplaratkaisu, jossa vanha säilyy
uuden rinnalla. Ratkaisua leimaa toisinaan tilapäisyys.138 Visuaalisella integriteetillä määritetään
uudesta ja vanhasta materiasta koostuvan kokonaisuuden esteettiset näkökohdat. Kohteen
kokonaisestetiikkaan vaikuttavat itse kohteen lisäksi usein myös lähiympäristö, ja sen elementit.139
Restaurointi voi myös olla entistävää, jolloin pyrkimyksenä on palauttaa rakennus, tai sen osa
aikaisempaan asuun. Problemaattista entistämisessä on rehellisyys rakennuksen autenttisuutta ja
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mahdollista kerroksisuutta kohtaan. Rekonstruktioon, eli rakentamiseen uudelleen alkuperäisen
mallin mukaan on länsimaissa suhtauduttu kielteisesti, koska rakennuksen oikean iän arvioitavuutta
ja koettavuutta pidetään keskeisinä rakennussuojelua ohjaavina tekijöinä sekä autenttisuuden
kokemiseen vaikuttavina ominaisuuksina.140 Rekonstruktiota on pidetty valheena ja alkuperäisen
kopioimisena. Kun asiaa tarkastellaan laajemmin, pelkän materiaalisen autenttisuuden ja iän
sijaan, voidaan rekonstruktionkin todeta jatkavan historiankerrontaa aineettomien arvojen
ja säilytetyn perusidean muodossa. Rekonstruktio on yleisesti hyväksytty restaurointikeino,
kun se tehdään välittömästi rakennuksen äkillisen ja odottamattoman tuhoutumisen jälkeen.
Esimerkkinä mainittakoon Tyrvään Pyhän Olavin kirkko sekä Porvoon tuomiokirkko, joiden katot
rekonstruoitiin tuhopolttojen seurauksena. Tyrvään kirkko vuonna 1997 ja Porvoon tuomiokirkko
vuonna 2006.141 Tämän kaltaisessa rekonstruoimisessa muutosprosessin ainekset menetetyn
korvaamiseksi ammennetaan historiasta, eikä jostakin uudesta ratkaisusta. Toisinaan esimerkiksi
sodissa raunioituneet ja revityt rakennukset uskalletaan ja maltetaan jättää rekonstruoimatta.
Tällaisissa tapauksissa rakennusten on katsottu kertovat selvemmin historian kulusta ja
tapahtumista sellaisenaan kuin eheinä arkkitehtonisina kokonaisuuksina.
Mielestäni historiallisten rakennusten käyttötarkoituksen muutokset voidaan myös laskea
restauroinnin piiriin, sillä toimenpiteen tavoitteena on rakennuksen säilyttäminen autenttisuuden
ja integriteetin ehdot täyttäen. Arkkitehti Gustavo Giovannoni (1873–1947) on kirjoittanut
seuraavaa: ”Jos rakennuksen uusi käyttö on sopusoinnussa alkuperäisen käytön kanssa, eikä uhkaa
muuttaa sitä, peittää sen muotoja tai tuhota sitä, uusi käyttö on tervetullut…edistämään monumentin
säilymistä”.142
Käyttötarkoituksen muutos on haastava toimenpide funktionaalisen integriteetin kannalta.
Vasta moderni rakennussuojelu on ottanut tähän asiaan kantaa.143 Vaarana on, että rakennuksen
ulkomuodon ja funktion välille muodostuu ristiriita. Funktio on ikään kuin väärän kuoren
sisällä. Koska rakennuksia suunnitellaan ja toteutetaan palvelemaan ihmisten tarpeita ennalta
määritetyn funktion nimissä, muokkaa funktio rakennuksen itselleen optimaaliseen muotoon.
Näin rakennuksen muotokieli on funktiosta kumpuavaa ja aitoa. Käyttötarkoituksen muutoksesta
johtuvat tappiot rakennuksen autenttisissa materiaalivaroissa ovat samalla tasolla kuin missä
tahansa muutoksessa.
Tarve rakennuksen käyttötarkoituksen muutokselle voi olla joko rakennuksesta ja sen asukkaista,
tai sen ympäristöstä johtuvaa. Rakennetussa ympäristössä uudis- tai täydennysrakentamiselle ei
aina niitä tarvittaessa ole enää vapaita rakennuspaikkoja, jolloin olemassa olevat rakennukset on

2. AUTENTTISUUS JA INTEGRITEETTI ARKKITEHTUURISSA

Nordman, J. 2005 s. 10
Lind, T. 2008 s. 105
137
Perkkiö, M. 2007 s. 32-33
138
Lind, T. 2008 s. 116
139
Jokilehto, J. 2006 s.14
140
Koponen, O-P. 2006 s. 20
141
Lind, T. 2008 s. 42
142
Perkkiö, M. 2007 s. 178
143
Perkkiö, M. 2007 s. 154
135
136

36

valjastettava tarvittavan toiminnon käyttöön. Tilanteissa, joissa uutta on rakennettu huomioimatta
jo olemassa oleva rakennuskanta, saattavat historialliset rakennukset muuttua vieraiksi objekteiksi
ympäristössään.
2.4. AJAN KERROSTAMA RAKENNUSKANTA
Ihmisten asenteet, ihanteet ja tavoitteet historiallisia rakennuksia kohtaan, hyväksytyt korjaustavat
ja niihin liittyvät ohjeet, tuet ja lait sekä käytettävissä olleet resurssit ovat olleet historian
aikana hyvinkin erilaisia ja vaikuttaneet siihen mitä vanhoissa rakennuksissa on tapahtunut.144
Ihminen toimii aina tietyssä ajassa ja paikassa. Ymmärtääksemme nykypäivään asti selviytyneitä
rakennuksia meidän on tutkittava historiaa. Menneisyys on nykyisyyden perusta, ja nykyisyys
puolestaan tulevan. Onkin siis vähintään yhtä relevanttia kyseenalaistaa nykyiset menetelmät ja
niiden kestävyys, kuin jo käytettyjen.
Me toimimme historian kerrostamassa ympäristössä samoin kuin tulevat sukupolvet. Nykyään
kerroksista kaupunkirakennetta arvostetaan. Näin ei ole kuitenkaan aina ole ollut, minkä
seurauksena valtava määrä arvokasta rakennuskantaa on hävitetty uudisrakentamisen tieltä.
Kerroksisuuden kunnioittaminen on lähtökohta historian jatkumolle. Rakennettu ympäristö ja
sen merkityssisällöt ovat kerrostuneita jokaisessa mittakaavassa aina kaupunkirakenteesta sen
pienimpiin detaljeihin asti. Harkitsematon rakennusten tuhoaminen jättää aukkoja kokonaisten
kaupunkien kehityskulkuun yksittäisten rakennusten muistijäljistä puhumattakaan.

Nallin talousrakennuksessa sijaitsevan välioven sarana
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Aikana, jolloin vanhoja rakennuksia korjattiin ja uusia rakennettiin samoin tekniikoin, ei ollut
huolta materiaalien ja tekniikoiden yhteensopivuudesta. Suomessa ongelmat alkoivat 1960-luvulla
rakennusalan teollistumisen myötä kun uusia materiaaleja ja tekniikoita alettiin yhdistää
vanhoihin rakenteisiin vuoden 1958 rakennuslain hyväksymänä.145 Uusi toteutettiin ajan ja tavan
mukaan vanhasta erottuvaksi, mutta perusteet vanhan korvaamiselle uudella olivat useimmassa
tapauksessa löyhät ja tekniset ratkaisut tuhoisia puurakenteisille taloille. Uutta ihannoitiin
vanhan kustannuksella edellisen vuosikymmenen sodan ja pula-ajan jälkeisellä nousukaudella.
Historiallisten rakennusten autenttisuutta hävitettiin, eikä tilalle saatu parempaa. Uudistusten
hinta oli kova, eikä korjaamisen perinne enää siirtynyt samalla tavalla kuin aiemmin.146 1960-luvulla
taloudellisiin perusteisiin nojaten rakennusten käyttöiäksi arvioitiin 50 vuotta.147 Rakennusten
arvo mitattiin rahassa ja edelleen hyödynnettävänä materiana. Kulttuurihistoriallisille arvoille ei
ollut sijaa. -60-luku oli Suomen rakennussuojelussa synkkää aikaa. Ikäloput puurakennukset eivät
nauttineet suosiosta.
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Sysäys uuden ja vanhan arkkitehtuurin välisten siteiden katkaisemiseksi alkoi jo 1900-luvun alussa.
Länsimaiset arkkitehdit vastustivat historian jäljittelyä ja vannoivat uuden arkkitehtuurin nimeen.
Arkkitehtuurin tuli vastata aikakauden uusiin vaatimuksiin. Vuonna 1914 Italiassa julkaistussa
manifestissa julistettiin ”talot kestävät vähemmän aikaa kuin me” ja ”jokaisen sukupolven on rakennettava
oma kaupunkinsa” kertovat tuolloin vallinneesta ilmapiiristä ja historian merkityksettömyydestä. 148
Arkkitehdit kuuluttivat uuden alun puolesta historiallisen jatkumon sijaan. Ei siis ole ihme, että
myös Suomessa rakennusten iäksi laskettiin 50 vuotta, tai jopa vähemmän samaisella vuosisadalla.
Vuosina 1979-1985149 tehty perusparannuskokeilu ei myöskään vaikuttanut positiivisesti
suomalaiseen rakennusperintöön. Kokeiluun oli alun perin tarkoitus valita kolme kaupunkia, mutta
se käsittikin lopulta 80 kaupunkia, joista yhtenä Rauma. Kokeilun perustavanlaatuinen virhe tehtiin
valitsemalla aivan liian monta kaupunkia mukaan hankkeeseen, sillä kokeilusta mahdollisesti
opittavat virheet olisi tehty jo koko maan laajuisesti, eikä sijaa olisi enää ollut kuin jälkiviisaudelle.
Kokeilussa oli tarkoitus tutkia mm. rahoitusta muita kanavia kuin valtion lainoja käyttäen,
suunnittelu- ja ohjausmuotoja, työn suoritustapoja ja rakennuttamista, kaavoitusta, työvoiman
koulutusta ja yksityistä kokeilu- ja tutkimustoimintaa.150 Panu Kaila siteeraa artikkelissaan
Museoviraston toimistopäällikkö Pekka Kärjen arviota kokeilun onnistumisesta: ”Aivan liian monta
historiallisesti arvokasta taloa on peruskorjattaessa ja perusparannettaessa kokeilun puitteissa uudistettu
siten, että niistä ei ole jäänyt vanhaa jäljelle kuin kantava rakenne. Ulkoverhous on ehkä uusittu kömpelösti
mukaillen vanhaa asua, vaikka yleisohjeissa on tästä varoitettukin. Ulkovaipan lämmöneristykseen ei ole
luotettu, vaikka se on riittänyt ehkä pari sataa vuotta, vaan sen sisä- tai ulkopuolelle on tehty uusi normien
mukainen eriste. Sisätilat on lukuisissa tapauksissa uusittu siten, että korkeintaan joku kaakeliuuni, ovi
tai porraskaide muistuttaa vanhasta.” 151 Kärki viittaa korjausmenetelmiin ja korjaajien asenteisiin.
Vaikka korjaamisen ohjeistus olisikin asianmukaista, ei se vielä takaa toteutuksen laadusta mitään.
Myös asukkaiden taipumus ylikorjaamiseen ja -varustelemiseen edisti rakennusten alkuperäisen
materiaalin korvaamista uudella ja samalla niiden identiteetin katoamista. Maire Mattinen kirjoittaa
vuonna 1985 julkaistussa kirjassa Puukaupunkien suojelu: ”Energia-avustuksen uusimista ja
mekaanista lisäeristämistä suosiva linja on kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksissa
johtanut huomattaviin antikvaarisiin menetyksiin. Rakennussuojelijat ovatkin olleet pettyneitä tämän
tukimuodon tuloksiin.”
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-60-luvulla syntyneet käsitykset ja asenteet tavoittivat valtaosan Suomen väestöstä ja saivat
asukkaat myös toimimaan. Valtion myöntämät lainat perusparannuksia varten siivittivät
entisestään rakennusperinnön tärvelemistä. Ohjeistus oli nykypäivän näkökulmasta tarkasteltuna
autenttisuutta ja integriteettiä turmelevaa.
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3. AUTENTTISUUS JA INTEGRITEETTI VANHAN RAUMAN
PIHATALOISSA JA TALOUSRAKENNUKSISSA
Vanhoja tullikarttoja ja asemakaavoja vertaamalla nykyiseen tilanteeseen voidaan jo keskiajalla
muodostuneen alueen rakeisuuden todeta säilyneen hyvin. Pelkkä karttojen ja asemapiirrosten,
tai edes rakennuspiirustusten tarkastelu työpöydän ääressä ei kuitenkaan paljasta yksittäisten
rakennusten autenttisuuden ja integriteetin säilyneisyyttä, sillä niiden arvioiminen vaatii
paikanpäällä suoritettua tarkastelua. Olen ensimmäisessä luvussa käsitellyt koko Vanhan Rauman
säilyneisyyttä, ja nyt on aika tarkastella sen osia.
Olen rajannut tarkasteluni kohteeksi Vanhan Rauman tonttien ns. pihatalot sekä
talousrakennukset, ja jättänyt näin ollen varsinaiset asuinrakennukset vähäisemmälle huomiolle.
Olen ottanut huomioon aktiivisessa asuinkäytössä olevat asuinrakennukset siinä määrin kuin ne
vaikuttavat pihapiirin kokonaisuuteen ja sen toimintojen jakautumiseen. Pihataloilla tarkoitan
sekundaarisia asuinrakennuksia, jotka ovat hierarkisesti alisteisessa asemassa verrattuna tonttien
pääasuinrakennuksiin. Tämän kaltainen asetelma luonnollisestikin edellyttää, että tontilla on
vähintään kaksi asumiseen tarkoitettua rakennusta. Pihatalojen sekundaarinen asema perustuu
niiden alkuperään täydentää pääasuinrakennusten tilatarvetta, jonka laajennettu perhemalli, tai
palvelusväen asuttaminen aikaansaivat. Sekundaarisuus näkyy muun muassa arkkitehtuurissa,
materiaaleissa, väreissä ja rakennusten sijoittelussa. Myös ihmisten asenteet sekundaarisia
rakennuksia kohtaan tuntuvat olevan erilaisia kuin päärakennuksia kohtaan; arvostus on
alhaisempaa, mikä heijastuu tekojen kautta rakennuksiin. Talousrakennuksilla viittaan asumista
palvelevia tiloja käsittäneisiin kylmiin, lämmöneristeettömiin ja tulisijattomiin rakennuksiin,
joissa on säilötty ja varastoitu ruokaa sekä tavaroita, asutettu kotieläimiä ja ylläpidetty asukkaiden
hygieniaa. Talousrakennusten arkkitehtuuri on vielä pihatalojakin yksinkertaisempaa. Käytetty
rakennusmateriaali on joissain kohteissa hyvinkin viimeistelemätöntä. Talousrakennuksille
ominaista on sijainti tontin takarajalla. Niiden tilat sijaitsevat rivissä, ja aukotus on suunnattu
pihalle päin.

Parpan makasiinin punamullalla maalattu rimalaudoitus
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Esittelen esimerkkikohteiden avulla Vanhan Rauman sekundaaristen rakennusten historiaa, tehtyjä
toimenpiteitä ja nykytilanteen autenttisuuden sekä integriteetin näkökulmasta. Yhteistä kaikille
3. AUTENTTISUUS JA INTEGRITEETTI VANHAN RAUMAN PIHATALOISSA JA TALOUSRAKENNUKSISSA

kohteille on jonkin asteen syrjäytyminen pihapiirin aktiivisesta toiminnasta, mikä herätti Vanhan
Rauman neuvonta-arkkitehdin huolen näiden rakennusten nykytilasta ja edelleen säilymisestä.
Diplomityöni kolmannen luvun esimerkkikohteet onkin valittu yhteistyössä Vanhan Rauman
neuvonta-arkkitehdin, Kalle Saarisen kanssa. Alkuperäinen kohdelista oli pitkä. Osa koheista
karsiutui pois, koska kiinteistöjen omistajat olivat haluttomia osallistua tutkimukseen. Lopulliseen
työhön olen valinnut omasta mielestäni selkeimmin ja monipuolisimmin sekundaaristen
rakennusten haasteita sekä nykytilannetta ilmentävät kohteet.
Sekundaariset rakennukset valikoituivat tutkimuskohteekseni myös siksi, että asuinrakennuksiin tehtyjä muutoksia on tutkittu ja dokumentoitu tietääkseni varsin paljon Vanhassa Raumassa.
Lisäksi tämä rakennusryhmä palvelee yhä pääsääntöisesti asuntoina tai liiketiloina. Sen sijaan
sekundaarisille rakennuksille on pitkään annettu asuinrakennuksia vähemmän huomiota, minkä
vuoksi uskon niistä löytyvän vielä tutkimattomia asioita, ja varsinkin autenttisuuden sekä integriteetin näkökulmasta. Lisäksi muuttuneet elämäntavat ovat mielestäni asettaneet suurimmat haasteet juuri tälle rakennusryhmälle Vanhassa Raumassa. Koska muuttunut tilanne synnyttää usein
myös muutoksia rakennuksiin ja muutokset vaikuttavat rakennusten autenttisuuteen sekä integriteettiin, koen näiden sekundaaristen rakennusten tutkimisen valitusta näkökulmasta hyödyllisenä. Ehdotuksen diplomityöni näkökulmasta sain työni tarkastajalta Olli-Paavo Koposelta. Länsimainen rakennussuojelu, jolla myös Vanhan Rauman rakennuksia suojellaan, perustuu nykyisin
autenttisuuden ja integriteetin vaalimiseen. Näin ollen arvioin diplomityöni kolmannessa luvussa
kuinka hyvin Raumalla on onnistuttu tässä työssä.
Esimerkkikohteet on jaettu viiteen tyyppiin ominaisuuksiensa perusteella. Tutkimustyö on tehty
rakennuspiirustusten, haastattelujen, inventointien ja omien havaintojen pohjalta. Olen liittänyt
lähes poikkeuksetta kaiken piirustusmateriaalin, mitä käytettävissäni on ollut esimerkkikohteistani,
ja maininnut suunnittelijat, mikäli heidän nimensä on ollut tunnistettavissa. Kunkin kohteen
yhteydessä on ote asemakaavasta, jossa tarkastelemani esimerkkikohde ja mahdollinen paikka
täydennysrakentamiselle on korostettu. Nykytilanne on esitetty valokuvin.
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Tuodakseni esiin esimerkkikohteideni voimassa olevan asemakaavallisen tilanteen ja asemakaavan
suhtautumisen sekundaarisiin rakennuksiin pääasuinrakennuksiin verrattuna, olen maininnut
myös rakennusten historiallisen arvon luokituksen, joka on yhdestä kolmeen seuraavasti:
”I Kansallisesti ja paikallisesti huomattavat rakennusmuistomerkit. Paikalliselta kannalta
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ja miljöötä voimakkaasti leimaavat rakennukset.
Luokkaan I kuuluvia rakenuksia ei saa purkaa eikä niiden ulkoasua ilman perusteltua syytä saa
muuttaa. Korjaustoimenpiteitä suoritettaessa on rakennusten historiallinen asu pyrittävä 		
säilyttämään tai palauttamaan.
II Historialliset rakennukset, joilla on merkitystä lähinnä miljöön kannalta, arkkitehtuuriltaan turmellut
historialliset rakennukset sekä perinteelliseen kaupunkikuvaan sopeutuvat uudemmat rakennukset.
Luokkaan II kuuluvien rakennusten säilyminen on suotavaa, mutta niiden korvaaminen 		
miljööseen sopeutuvilla uudisrakennuksilla on mahdollista.
III Rauman perinteelliseen kaupunkikuvaan sopeutumattomat rakennukset.
Luokkaan III kuuluvien rakennusten miljöölle aiheuttamat vauriot olisi pyrittävä korjaamaan 		
ulkoasua muuttamalla tai muulla tavalla. Eräissä tapauksissa olisi perusteltua purkaa tällainen
rakennus.” 152
Pyyrmanin pää- / asuinrakennuksen rimalaudoitus
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3.1. PIHATALOT
Tämän rakennusryhmän kohteisiin tehdyt muutostoimenpiteet ovat seuras kehittyneestä
tekniikasta ja pyrkimyksistä nostaa asuinmukavuustasoa, johon joidenkin talousrakennusten
toimintojen siirtäminen asuinrakennuksiin liittyy. Tämän seurauksena on pihatalojen tiloista
jouduttu lohkomaan osia muun muassa WC-tiloja varten ja keittiöitä organisoimaan uudelleen.
Tämän kaltaisten muutosten vaikutukset pihatalojen autenttisuuteen ja integriteettiin ovat olleet
myönteisiä siinä mielessä, että ne ilmentävät asumisen historian kehitystä. Pihataloissa on nähtävillä
asumisen vaiheittainen kehittyminen, koska niitä ei ole päivitetty pääasuinrakennusten tasolle.
Pihatalojen nykytilannetta vastaava kerrostuma on monessa Vanhan Rauman päärakennuksessa
ehkä vielä tallella, mutta ei yhtä pinnassa kuin pihataloissa.
Pihatalojen sekundaarinen asema suhteessa pääasuinrakennuksiin näkyy mielestäni ulospäin
annetun huomion ja käytettyjen resurssien määrässä. Ennen kaikkea näitä rakennuksia ei
kuitenkaan ole mielestäni pidetty mukana kehityksessä ja aktiivisena osana pihapiirejä, mikä on
ehkä perustavanlaatuisin ongelma rakennusten säilyttämisen näkökulmasta. Tämä on osittain
ristiriidassa edellä mainitsemani asumisen kehityskaaren ilmenemisen kanssa.
Muutoksia on paikoin toteutettu puurakennuksille sopimattomin menetelmin ja materiaalein.
Muun muassa mineraalivillaa on käytetty ulkoseinien eristeenä, puukuvioitua muovimattoa
lattian pintamateriaalina ja lastulevyä seinissä. Sopimattomalla tarkoitan tässä yhteydessä ennen
kaikkea rakennusfysikaalisia seikkoja. Edellä mainitsemani materiaalit eivät myöskään mielestäni
ole historiallisen puurakennuksen hengen mukaisia, eivätkä rakennuksen autenttisuutta ja
integriteettiä ylläpitäviä.
Haasteeseen, jonka pihapiirien asukkaiden vähentynyt määrä on asettanut, ei mielestäni ole
löydetty ratkaisua kaikilla Vahan Rauman tonteilla, joilla on useita asumista varten rakennettuja
rakennuksia. Koska asukkaiden määrä ei riitä asuttamaan kaikkia asuinrakennuksia, ajautuvat
pihatalot vaille aktiivista käyttöä tai varastoiksi. Kyse ei kuitenkaan ole kokonaisen pihapiirin,
vaan ainoastaan sen yksittäisten rakennusten autioitumisesta tai käyttötarkoituksen lepotilaan
asettumisesta. Pihatalot viestivät arkkitehtuurillaan ja pelkällä olemassaolollaan tonttikohtaisesta
asukashistoriasta sekä paikallisesta rakentamistavasta.

Pyyrmanin pihatalo
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3.1.1. AULEEN
1 asuinrakennus + 2 pihataloa
+ 2 talousrakennusta
Auleenin pitkä ja kapea jokeen rajautuva tontti
on ollut pitkään yhtä naapuritontin Wiljalan
kanssa, sillä tonteilla oli aikoinaan sama
omistaja.

Ote asemakaavasta, Auleen
1 pää- / asuinrakennus
2 pihatalo / asuinrakennus
3 pihatalo / asuinrakennus
4 aitta / talousrakennus
5 talousrakennus

Auleenin tontin pää- / kadunvarsirakennus (1)on
ensisijaisesti asuntona. Lisäksi rakennuksessa
on pieni toimisto. Myös suuressa pihatalossa (2)
on tilat asumiselle. Aktiivisessa käytössä olevat
asuinrakennukset ja aitta (4) on kunnostettu
pieteetillä. Vähäisemmälle huomiolle ovat
jääneet jokea rajaava talousrakennus (5) sekä
naapuritonttia vasten sijaitseva pieni pihatalo
(3), jota nyt tarkastelen lähemmin.
<< Asemapiirros sekä pohja- ja julkisivupiirustus
vuodelta 1892
Asemapiirroksesta käy ilmi, että uuden saunaja kamarirakennuksen tieltä on esitetty
purettavaksi talousrakennus, joka on sijainnut
osin Auleen, ja osin naapuritontin Wiljalan
puolella.
< Arvi Forsmanin laatima pohjapiirustus
vuodelta 1900
Sijainnista ja tehdyistä pohjapiirustuksista
päätellen tämä on muutossuunnitelma vuonna
1892 tehtyyn rakennukseen. Tiloja on nyt
esitetty kahteen kerrokseen; sauna alakertaan
ja asuintilat, jotka käsittivät keittiön sekä kaksi
pientä huonetta yläkertaan. Olemassa olevaa
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rakennusta laajennettiin paitsi kellarilla, myös
uudella kuistilla. Julkisivuja ei ole esitetty.
> Arvi Forsmanin laatima muutospiirustus
vuodelta 1906
Muutettavaksi on esitetty keittiön tulisija ja
lisättäväksi uusi väliseinä, jolla on erotettu
eteinen jo alkujaankin pienestä keittiöstä.
Kulku kaikkiin rakennuksen yläkerran tiloihin
on uuden eteisen kautta.
>> Auleenin tontin pienen pihatalon nykytilanne
Tekstiasiakirjojen mukaan pihatalo on rakennettu vuonna 1844. Käytettävissäni olleen piirustusmateriaalin mukaan nykyinen pihatalo
olisi kuitenkin rakennettu vasta vuonna 1892.
Mahdollista toki on, että tuolloin ei olisikaan
purettu, vaan muutettu samalla paikalla sijainnutta, aiemmin tehtyä rakennusta.
Nykyisen pihatalon ulkoseinät vaikuttavat
olevan yhä vuonna 1892 tehdyn piirustuksen
mukaisilla paikoilla, eli tämän rakennuksen
sijainnin autenttisuuden voidaan todeta
säilyneen erinomaisesti. Korkeutta on tullut
lisää, mutta muutoin peurushahmon dimensiot
ovat pysyneet alkuperäisen kaltaisina.
Alkuperäinen arkkitehtoninen idea on
mielestäni rikastunut ja muoto moninaistunut
kuistin ja kellarin rakentamisen myötä. Koska
viimeisimmät rakenteelliset muutokset on
tehty ennen nykyisten uusien materiaalien ja
menetelmien aikaa, istuvat ne kuin luonnostaan
osaksi kokonaisuutta. Lisäksi käytetty tyyli
on niukkaa. Täydentäminen on siis toteutettu
autenttisuuden ja integriteetin hengessä.
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Vuonna 1906 esitetyt vähäiset muutokset
on rakennettu piirustusten mukaisesti.
Eteinen on erotettu keittiöstä tilajaon
risteykseksi. Mielestäni keittiön käytettävyys
muutoksen jälkeisessä tilanteessa on erittäin
rajallinen pienen huoneko’on ja hormien
sekä tulisijan sijoittelun vuoksi, joten
kyseenalaistaisin tämän muutostoimenpiteen
kannattavuuden funktionaalisen integriteetin
nimissä. Huonetilan hyödyntäminen siinä
käyttötarkoituksessa, johon se on tarkoitettu,
on mahdotonta. Eteinen sen sijaan istuu hyvin
paikoilleen.
Rakennuksen pohjoispäädyssä ei ole ikkunaa,
toisin kuin molemmissa Arvi Forsmanin
laatimissa pohjapiirustuksissa on esitetty.

<< Eteinen
<< Avattu
pintakerros
<< Saunan lauteet
ja kiuas
Auleenin pihatalon
pääjulkisivu
Pihatalon
päätyjulkisivu
ja sisäänkäynti
kellarissa
sijaitsevaan
saunaan
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Auleenin pienen pihatalon käyttötarkoitus
on pysynyt muuttumattomana. Rakennus
on tosin jo jonkin aikaa ollut vailla aktiivista
käyttöä, sillä tarvittavat asumisen tilat on
sijoitettu kahteen muuhun tämän tontin
asuinrakennukseen. Sauna on nykyisin
alkuperäistä tilannetta vähäisemmässä roolissa,
mutta säilynyt kuitenkin; kiuas ja lauteet
ovat yhä paikoillaan. Yläkerran asuintilat ovat
ravistuneet ja pintakerroksia on tarkoituksella
avattu primaaristen rakenteiden kunnon
kartoittamiseksi.
Julkisivuissa
huolimattomasti
asennettu
huopakate ei ole eduksi rakennuksen arvolle,
eikä visuaaliselle integriteetille, joka on muutoin
mielestäni säilynyt hyvin.
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3.1.2. PYYRMAN
1 asuinrakennus + 1 pihatalo + 1 talousrakennus
Pyyrmanin tontti sijaitsee yhdellä Vanhan
Rauman kuvatuimmalla paikalla Naulamäellä.
Vanhan Rauman rakennussuojelun historiaa
tutkittuani, voin myös todeta, että Naulamäkeä
on kautta aikojen pidetty yhtenä arvokkaimpana
osana tätä vanhaa kaupunkirakennetta.
Pyyrmanin tontilla on kaksi asuinrakennusta
ja yksi talousrakennus. Päärakennus (1) on
ajautunut sekundaariseen asemaan kun pientä
asuinrakennusta (2) on varusteltu ja laajennettu
sekä talousrakennus (3) kytketty osaksi sen
toimintoja. Arkkitehtonisesti päärakennuksella
on yhä johtava asema pihapiirin rakennusten
välisessä hierarkiassa. Aktiivisten toimintojen
sijoituttua muihin rakennuksiin on päärakennus
jäänyt varastoksi ja viimeisimpien asumiseen
liittyvien kehitysvirtausten matkasta.
>> John Fredr. Lindegrenin laatima
muutospiirustus vuodelta 1891
Tämä on vanhin säilynyt piirustus, joka
Pyyrmanin pitkästä kadunvarsirakennuksesta
on tehty. Muutoksen lähtökohtana on rakennus,
jonka länsipäädyssä on paritupa ja itäpäässä
itsenäisenä osana toimiva päätykamari.
Molempien sisäänkäyntien yhteydessä on oma
kuisti.

Ote asemakaavasta, Pyyrman
1 pää- / asuinrakennus, josta tullut pihatalo
2 pihatalo / asuinrakennus
3 talousrakennus
4 uudisrakennus
5 paikka uudisrakennukselle

Mineraalivillalöytö Pyyrmanin pihatalon
julkisivulaudoituksen alta
Räsymattojen väleistä pilkistelevä puinen
lankkulattia / puuta jäljittelevä muovimatto

Purettavat rakenteet on piirustuksessa esitetty
katkoviivoin ja uudet rakenteet sekä elementit,
kuten uunit punaisella värillä. Rakennuksen

47

3. AUTENTTISUUS JA INTEGRITEETTI VANHAN RAUMAN PIHATALOISSA JA TALOUSRAKENNUKSISSA

länsipäässä sijaitsevan asunnon eteisen
ja eteiskamarin välinen seinä on esitetty
purettavaksi. Paikalle on esitetty keittiö, ja sen
nurkkaan uusi kookas leivinuuni. Muutoksen
jälkeen kulku molempiin huoneisiin olisi
keittiön kautta. Lisäksi huoneiden tulisijoihin
on esitetty muutos, kuten myös rakennuksen
itäpäädyn kamariin.
>> Pyyrmanin pitkän kadunvarsirakennuksen
nykytilanne
Rakennuksen nykytilanne ei täysin vastaa
vuonna 1891 tehtyä muutospiirustusta,
joka tiettävästi on ainut ja viimeisin tästä
rakennuksesta laadittu piirustus. Huonejako on
ennallaan, mutta kulkuyhteydet rakennuksen
sisällä ovat muuttuneet; itäpäädyn kamarista
on sisäyhteys pariovien kautta rakennuksen
keskimmäiseen huoneeseen ja kulku keittiöstä
rakennuksen länsipään huoneeseen on
järjestetty eteisen kautta, koska keittiön kaapit
on sijoitettu oven eteen. Keittiön hella on
vaihdettu tilaasäästävämpään malliin. Kamarin
sisäänkäyntikuisti on purettu. Pääsisäänkäynti
on paikoillaan, mutta vintille johtavat portaat
sijaitsevat keittiön seinää vasten siten, että
sisäinen kulkuyhteys on mahdollinen, sillä
toinen ulko-ovi on sisäpuolelta levytetty
umpeen. Keskimmäisen huoneen tulisija on
siirretty ja paikalle tehty WC, johon kulku on
eteisen puolelta. Myös keittiö on varustettu
vesijohtoyhteydellä.
Rakennuksessa
on
sähkövalaistus, mutta lämmitysjärjestelmä on
yhä polttopuiden ja tulisijojen varassa.
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Katu- ja päätyjulkisivut ovat säilyneet
tehdyn piirustuksen näköisinä. Ainoastaan
vintin ikkunat on muutettu kaksijakoisiksi.
Pihajulkisivu on oletettavasti muuttunut
enemmän kuisteihin kohdistuneiden muutosten
seurauksena. Säilyneen kuistin ikkunat ovat
selvästi myöhempien aikojen lisäys.
Keittiön kiintokalusteet ovat selvästi oman
aikansa tuote. Niiden sijoittaminen välioven
eteen on pienikokoisen keittiön tehokkaan
käytön kannalta ymmärrettävää, mutta
harmillista. Väliovi on kuitenkin jätetty
sijoilleen, joten mahdollisuus palauttavalle
muutokselle on olemassa. WC-tilassa käytetyt
materiaalit eivät mielestäni sovi historialliseen
puurakennukseen. WC:n sijainniksi olisi
mielestäni myös kannattanut etsiä parempi
paikka, kuten kuisti, jossa porrasmuutoskin
on tehty, ja säilyttää pääasuinhuoneet
mahdollisimman ehjinä. Muovimatto ei
myöskään kuistin lattiapinnan materiaalina
tunnu
soveliaalta
ratkaisulta
tähän
rakennukseen.

Pyyrmanin pihatalon kuisti
ja pihajulkisivu

Pyyrmanin pihatalo on mielestäni säilyttänyt
hyvin autenttisuutensa ja integriteettinsä
käytettävissä olevan erittäin niukan aineiston
pohjalta arvioituna. Muutosvaiheet ovat
kerrostaneet tämän rakennuksen tarinaa
ja muodostavat yhtenäisen ketjun, jonka
seurauksena
rakennuskokonaisuus
on
pääsääntöisesti säilynyt yhtenäisenä. Purettujen
rakennusosien paikat on löydettävissä
rakenteisiin jääneistä jäljistä ja uudet lisäykset
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Näkymä tavaran paljouden yli
kamarista keittiöön
Keittiön kiintokalusteet
Kuistin sähkötekniikkaa
Näyte WC-tilan materiaaleista
Kuistin levytetyt sisäpinnat ja liittymä
mineraalivilloitettuun ulkoseinään

on toteutettu tavalla, joka erottaa ne vanhasta.
Autenttisuuteen liittyvä totuudenmukaisuus
on näin saatu ylläpidettyä. Osa muutoksista,
kuten WC:n sijoittaminen yhteen rakennuksen
päätiloista, olisi mielestäni voitu toteuttaa
paremmin autenttisuus ja integriteetti
säilyttäen. Ristiriidat ja autenttisuuden sekä
integriteetin menetykset ovat tässä pihatalossa
aiheutuneet pääasiassa materiaalivalintojen,
työtapojen ja purkutoimenpiteiden vuoksi.
Osaa
muutostoimenpiteissä
käytetyistä
materiaaleista, kuten mineraalivillaa, pidetään
nykyisin jopa haitallisena puurakenteisten
talojen rakenteille.
Pyyrmanin tontin pitkä asuirakennus kuvataan
asemakaavassa tyylipuhtaaksi käsityöläisrakennukseksi oikeassa ympäristössään. Historiallisen arvon luokitus on ylintä luokkaa.
Vuonna 1891 tehdyssä asemapiirroksessa
esitetyt tontin pohjois- ja itärajaa reunustavat
rakennukset, jotka on merkitty numeroin 2, 5 ja
6 on purettu. Niitä ei näy vuoden 1972 jälkeen
tehdyissä asemapiirroksissa.
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3.2. TALOUSRAKENNUKSET KYLMINÄ SÄÄSUOJINA
Tämän ryhmän rakennusten nykyinen ulkoasu vastaa suurelta osin 1800-luvun lopulla tehtyjä
muutospiirustuksia, eikä uusia toimenpiteitä juurikaan ole tehty, ainoastaan kevytrakenteisia,
pääasiassa sisätilojen rakennusosia on karsiutunut. Muutoksissa on lähinnä laajennettu olemassa
olevia rakennuksia perinteisin puurakentamiselle ominaisin menetelmin. Kenties käytetyin menetelmä on ollut yhdistää hirsikehikoita lautarakenteisin väliosin toisiinsa. Puuliitereitä ja käymälöitä
on muokattu laajentamalla ja rakentamalla väliseiniä pihapiiriä asuttavien ruokakuntien määrän
mukaan. Tehdyt muutokset ovat selvästi perustuneet arjen todellisten tarpeiden tyydyttämiseen.
Tämän esimerkkityypin materiaalin ja työstämisen autenttisuus ovat mielestäni säilyneet hyvin
joitakin sisätiloja lukuun ottamatta. Tämä on seurausta vähäisistä muutoksista ja siitä, että tehdyt
muutokset on toteutettu samoin materiaalein ja menetelmin kuin alkuperäiset rakennukset,
ja aikana ennen uusia nykyaikaisia materiaaleja ja menetelmiä. Muotoilun autenttisuuden hyvä
säilyminen on myös seurausta edellä mainitsemistani seikoista. Perinteinen rakentamistapa on
synnyttänyt alkuperäiseen tilanteeseen soveltuvaa arkkitehtuuria. Säilyneiden asemapiirrosten
pohjalta voidaan todeta, että myös tämän esimerkkityypin rakennusten sijainnit ovat autenttisia.
Talousrakennuksiin tehtyjen muutosten vähäinen määrä ja siten myös autenttisuuden ja
integriteetin hyvä taso johtuvat mielestäni siitä, että muuttuneista elämäntavoista aiheutuneet
paineet on kohdistettu pihapiirien asuinrakennuksiin. Talousrakennukset on jätetty 1800-luvun
tarpeita vastaavaan tilaan ja hyödynnetty suojaavina kuorina tavaroiden säilyttämistä varten.
Näiden rakennusten tulevaisuus on funktion kannalta mielenkiintoinen, sillä vajaa toiminta saattaa
pahimmassa tapauksessa ajaa alas nyt vielä hyvin säilyneet laadullisia ominaisuuksia sekä vahvoja
paikallisia sekundaaristen rakennusten ominaispiirteitä omaavat rakennukset.
Tällä hetkellä näiden talousrakennusten olemassa olo ja säilyminen tuntuu pitkälti riippuvan niihin
käytettyjen resurssien vastineeksi saatavasta hyödystä. Asukkaiden intressit ja resurssit riittävät
suojaavien rakenteiden, eli katon ja ulkoseinien ylläpitämiseen, mutta väliseinät, välipohjat ja muut
sisätilojen rakenteet jäävät helposti huomion ulkopuolelle, koska ne eivät ole olennaisia saatavan
hyödyn kannalta. Ravistuminen ei suoraan vaikuta autenttisuuden ja integriteetin säilymiseen,
mutta materiaalien kuluminen ajaa ennen pitkää tilanteeseen, jossa materiaali tulee vaihtaa, ja siinä
on kyse autenttisuuden sekä integriteetin säilymisestä. Näin ollen ennaltaehkäisevän suojelutyön
merkitys nousee esiin.
Lammi-Heikklän talousrakennus
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3.2.1. TERÄWÄINE
1 asuinrakennus + 1 pihatalo
+ 2 talousrakennusta

Ote asemakaavasta, Teräwäine
1 pää- / asuinrakennus
2 pihatalo / asuinrakennus
3 talousrakennus
4 talousrakennus
5 paikka uudisrakennukselle

Teräwäisen tontin molemmat asuinrakennukset
(1 ja 2) ovat asuinkäytössä. Lisäksi toisessa on
keramiikka-ateljee. Tontin itälaidalla sijaitseva
pitkä puurakenteinen talousrakennus (3)
palvelee kylmänä ulkovarastona ja sen jatkeena
oleva sementtitiilinen osa (4) keramiikkapajana.
Tontin toiminnoissa yhdistyvät yksityinen
asuminen
ja
julkinen
liiketoiminta
työpajan sekä myymälän muodossa. Tontin
asuinrakennusten historiallisen arvon luokitus
asemakaavassa on I ja talousrakennusten
II. Mahdollinen uudisrakentaminen (5) on
osoitettu talousrakennusten paikalle.
Teräwäisen tontin puurakenteinen talousrakennus mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1863 tehdyssä palovakuutusasiakirjassa.
Rakennuksen mainitaan olevan vanha ja kunnoltaan välttävä. Tässä maalaamattomassa rakennuksessa oli navetta, lampola, vaja ja lato.
Vuonna 1891 tehtyjen palovakuutusasiakirjojen mukaan rakennus oli yhä välttävässä kunnossa, laudoittamaton ja maalaamaton. Tilajaottelussa lampola oli korvautunut tallilla.
< Teräwäisen tontin vanhin asemapiirros
ja
talousrakennuksen
pohjasekä
julkisivupiirustukset vuodelta 1888
Talousrakennuksessa oli lato, talli, navetta,
käymälä ja kaksi puuhuonetta. Julkisivut oli
laudoitettu leveällä vaakalaudoituksella.
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> Arvi Forsmanin laatima muutospiirustus
vuodelta 1905
Talousrakennuksen
hirsisten
väliseinien
paikkoja esitettiin siirrettäväksi pohjoiseen
päin käymälän ja navetan kohdalla.
Lautarakenteiseen puuhuoneeseen esitettiin
tehtäväksi lisää väliseiniä ja kahteen
huoneeseen käynti rakennuksen eteläpäädystä.
Talousrakennuksen muutokset on esitetty
ainoastaan pohja- ja leikkauspiirustuksessa.
> Kaino Karin laatima muutospiirustus vuodelta
1930
Teräwäisen tontin puisen talousrakennuksen
jatkeeksi esitettiin vuonna 1930 tehdyssä suunnitelmassa rakennettavaksi sementtitiilinen
laajennus siten, että olemassa olevan rakennuksen päädystä purettaisiin pois osa, joka korvattaisiin uudella rakenteella aina tontin etelärajalle asti. Rakennusmateriaalit, kattomuoto ja
aukotus poikkesivat selvästi olemassa olleesta
puisesta osasta. Laajennus rakennettiin nahkurin työtilaksi ja vuotien (=eläimestä nyljetty
raakanahka) säilyttämistä varten. Myöhemmin
tila on tiettävästi ollut myös hevosia kengittäneen sepän käytössä ja polkupyöräverstaana.
>> Kalle Saarisen laatima muutospiirustus
vuodelta 1980
Vuonna 1930 suunniteltuun talousrakennuksen
laajennusosaan on 50 vuotta myöhemmin tehty
suunnitelma käyttötarkoituksen muutoksesta.
Tila on esitetty muutettavan keramiikkapajaksi
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purkamalla betoninen välipohja, lisäämällä
lämmöneristettä ylä- ja alapohjaan sekä seiniin,
uusimalla ulko-ovet ja lisäämällä polttouunit.
Suunnitelma on toteutettu piirustusten
mukaisesti.

Teräwäisen talousrakennuksen pää- / pihajulkisivu

< Teräwäisen tontin talousrakennusten
nykytilanne
Teräwäisen tontin kookkaan puurakenteisen
talousrakennuksen tilajaon voidaan mielestäni
todeta säilyneen varsin hyvin. Muutokset on
tehty samalla rakentamisperiaatteella kuin
alkuperäinen rakennus, ja aikana, jolloin
rakennus oli aktiivisessa käytössä. Nyt useiden
kymmenten neliöiden kokoisen rakennuksen
kevyet sisäiset rakenteet on purettu ja
ulkokuori säilytetty. Rakennus on mielestäni
autenttinen. Sen alkuperäinen luonne pihapiirin
sekundaarisena rakennuksena on säilynyt
perinteisen
puurakentamisen
hengessä.
Rakennus on ehyt vaikkakin alakuloinen.
Sementtitiilisen rakennuksen ulkoasu on
yhä alkuperäisessä 1930-luvun asussa.
Käyttötarkoituksen muutos on mielestäni
saatu istutettua luontevasti pienin muutoksin
olemassa olevaan rakennukseen autenttisuus
ja integriteetti säilyttäen. Rakennus on arkkitehtuuriltaan selkeä, sympaattinen ja erottuva.
Se ei jäljittele ympäröivien rakennusten tyyliä,
vaan on itsenäinen luomus ja soveltuu mielestäni Vanhan Rauman tilkkuisaan ympäristöön
kaikessa erilaisuudessaan.
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3.2.2. LAMMI-HEIKKLÄ
1 asuinrakennus + 1 pihatalo
+ 3 talousrakennusta
Lammi-Heikklän tontin asuinrakennuksissa
(1 ja 2) on kaksi asuntoa, keramiikkapuoti
ja suutari. Talousrakennukset palvelevat
kylminä ulkovarastoina. Kaikki nykyiset
rakennukset on mainittu tontin ensimmäisessä
palovakuutusasiakirjassa
vuonna
1847.
Vanhin säilynyt asemapiirros on vuodelta
1884. Nykyisessä asemakaavassa tontin kaikki
rakennukset on määritelty historialliselta
arvoltaan
ensimmäiseen
luokkaan
ja
julkisivuihin suositellaan tehtäväksi vain
entistäviä muutoksia.
Tontin pohjoislaidalla sijaitseva ulkorakennus
(3) on ensimmäisen palovakuutusasiakirjan
mukaan pystytetty vuonna 1842. Rakennuksen kerrotaan olevan punamullalla maalattu
ja hyväkuntoinen. Siinä on neljä tilaa; talli,
navetta, heinälato ja liiteri. Vuonna 1884
tehdyn arvion mukaan rakennusta oli edellisenä vuonna muutettu siten, että siihen oli
saatu kaksi välipohjallista makasiinia. Rakennus oli yhä punamullalla maalattu ja siinä oli
lautakatto. Rakennus on ollut tarkoitus uusia,
sillä siitä on laadittu muutospiirustus vuonna
1893. Oman tulkintani mukaan tätä muutosta
ei kuitenkaan ole toteutettu.

Ote asemakaavasta, Lammi-Heikklä
1 pää- / asuinrakennus
2 pihatalo / asuinrakennus
3 talousrakennus
4 talousrakennus
5 talousrakennus

Tontin itärajalla, asuinrakennuksen jatkeena
sijaitseva ulkorakennus (5) on ensimmäisessä
palovakuutusasiakirjassa kuvailtu punamullalla
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maalatuksi lautaverhoilluksi kaksiosaiseksi
puuvajaksi. Tämän jatkeena oli välttäväkuntoinen laudoittamaton punamullalla maalattu
hirsirakenteinen panimotupa. Panimohuoneen
vieressä oli eteinen. Rakennuksessa oli kaksi
pientä neliönmuotoista ikkunaa, kaksi ovea ja
tulisijana panimotuvan uuni. Vuonna 1884 tehdyssä arvioinnissa kerrotaan panimotuvan korvautuneen uudella punaiseksi maalatulla hirsirakenteisella rakennuksella (4) vuonna 1842.
Siinä oli lautakatto. Tiloja olivat talli, navetta,
lato ja liiteri.
<< Lammi-Heikklän tonttia koskeva vanhin
asemapiirros vuodelta 1884
< John Fred. Lindegrenin laatima asemapiirros
ja
tontin
pohjoislaidalla
sijaitsevaa
talousrakennusta koskeva muutospiirustus
vuodelta 1893
>> Lammi-Heikklän tontin talousrakennusten
nykytilanne
Tontin pohjoisrajalla sijaitsevan ulkorakennuksen julkisivu on keltaiseksi maalattua
vaakalautaa. Suurin osa julkisivulaudoituksesta
on uusittu viimeisimmän kunnostuksen yhteydessä. Katemateriaalina on ruukkutiili, jonka
alusrakenne on uusittu ja kattotiilet asetettu
uudelleen paikoilleen kunnostuksen yhteydessä. Myös ulko-ovet on vaihdettu uusiin,
mutta saranat ovat nähtävästi ainakin edellisten
ovien aikaisia. Sisätiloista etenkin viisiosaisen
käymälän rakenteet; portaat, ovet, väliseinät ja
istuimet ovat säilyneet.
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Lammi-Heikklän tontilla sijaitseva puuvaja on
nykyisin väriltään keltainen. Lomalaudoitetun
julkisivun yläreunassa on yhä nähtävissä
aiempi julkisivuväri, punamulta. Huopakate
alusrakenteineen on uusittu. Ulko-ovia on
viisi, aivan kuten käymälässäkin. Puuvajan
jatkeena on hirsirakenteinen peiterimavuorattu
ulkorakennus, jonka tiilikate ollaan aikeissa
korjata. Rakennuksen pohjoispääty on
nurjahtanut.

Lammi-Heikklän talousrakennusten
pää- / pihajulkisivut

Tämän tontin talousrakennuksista tehty
ja säilynyt piirustusmateriaali on erittäin
niukkaa, joten muutostöiden arvioiminen ja
vertaaminen lähtö-, nyky- ja välitilanteiden
välillä on lähes mahdotonta. Rakennukset
sopivat mielestäni erinomaisesti Vanhaan
Raumaan ja omaan pihapiiriinsä. Ne edustavat
tämän nimenomaisen alueen sekundaaristen
rakennusten
yhteisiä
arkkitehtonisia
ominaisuuksia. Kokkonaisuuteen sopimattomia
rakennusosia, tai elementtejä ei mielestäni
ole. Tiedossa olevat tehdyt muutokset on
toteutettu
perinteisen
puurakentamisen
hengessä. Alkuperäistä materiaalia on vaihdettu
minimitoimenpiteen periaattein uudempaan ja
kestävämpään materiaaliin, joka on mielestäni
myös autenttista. Perustetta julkisivuvärin
vaihtamiselle en ymmärrä. Keltamultamaalia on
Vanhassa Raumassa käytetty talousrakennusten
julkisivuissa punamullan ohella, joten sikäli itse
väri on perusteltu.
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3.2.3. ISO-HAUKK
1 asuinrakennus + 1 pihatalo
+ 1 kellarirakennus + 1 talousrakennus
Iso-Haukkin tontti on varsin suurikokoinen
ja rakennuksia on monta. Molemmat
asuinrakennukset (1 ja 2) ovat aktiivisessa
asuinkäytössä. Pihan etelälaitaa rajaava
talousrakennus (4) palvelee nykyisin kylmänä
ulkovarastona ja autotallina. Tontin kaikkien
rakennusten historiallisen arvon luokitus
asemakaavassa on I.

Ote asemakaavasta, Lammi-Heikklä
1 pää- / asuinrakennus
2 pihatalo / asuinrakennus
3 kellarirakennus
4 talousrakennus
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< Arvi Forsmanin laatima vanhin IsoHaukkin tonttia koskeva asemapiirros ja
talousrakennuksen piirustukset vuodelta 1899
Tontin kaikkien nykyisten rakennusten
paikat
on
esitetty
asemapiirroksessa.
Talousrakennuksesta on laadittu suunnitelma,
jossa on hirsirakenteinen eteisellinen talli
tai navetta, makasiini, käymälä ja ruuma
sekä lautarakenteinen vaja. Pystylaudoitetun
julkisivun aukotus on suunnattu pihan
puolelle. Ovet ovat vaakalaudoitettuja, samoin
ikkunaluukut. Ikkunat ovat moniruutuisia ja
symmetrisesti sijoiteltuja.
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> Kaino Karin laatima muutospiirustus vuodelta
1936
Muutospiirustus koskee talousrakennuksen
länsipäätyä. Yhtenäinen hirsirakenteinen
tila on piirustuksessa esitetty muutettavan
autotalliksi leventämällä kulkuaukkoa ja
lisäämällä ilmahormi. Muutoksista ei ole esitetty
julkisivupiirustusta, mutta pohjapiirustuksessa
on maininta ikkunallisista pellillä vuoratuista
ulko-ovista.
>> Iso-Haukkin tontin talousrakennuksen
nykytilanne
Talousrakennus
on
julkisivuiltaan
ja
tilajaoltaan säilynyt kutakuinkin vuonna 1899
tehdyn piirustuksen mukaisena. Kivijalkaa
ei nähtävästi ole alunperinkään tehty
piirustuksessa esitetyn korkuisena, mikä on
johtanut sekä julkisivulaudoituksen, että ovien
alaosien altistumisen kosteudelle. Kolmen oven
sarjasta keskimmäinen on nykyisin matalampi
kuin muut ulko-ovet. Vaakalaudoitetusta
julkisivuosasta päätellen ovi on jossain
vaiheessa ollut piirustuksen mukainen, mutta
se on madallettu myöhemmin. Ikkunaluukkuja
ei nykyisessä rakennuksessa ole.
Autotallimuutoksen myötä on rakennuksen
länsipäässä sijainnut ovi- ja ikkunasommitelma
korvattu mustilla vaakalaudoitetuilla pariovilla,
joiden keskellä on ruutuikkunat. Uudet ovet
ovat alkuperäistä ratkaisua massiivisempi
julkisivuaihe. Ovien koko ei mielestäni ole
ongelma, mutta koristelaudat ja ikkunat
alleviivaavat tarpeettomasti tätä muutosta.
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Iso-Haukkin talousrakennuksen pää- / pihajulkisivu

Uusi toiminta soveltuu mielestäni hyvin
tähän sekundaariseen asumista palvelevaan
rakennukseen, vaikka ajoreitti kulkeekin
koko tontin läpi. Jäljistä päätellen vaikuttaa
kuitenkin siltä, ettei autotallin ovia auota
kovinkaan usein.
Rakennuksen autenttisuus ja integriteetti
ovat mielestäni säilyneet varsin hyvin johtuen
pääasiassa vähäisistä muutoksista. Pienet
detaljitason julkisivuaiheet, kuten ulko-ovien
ikkunat ja koristelaudat nousevat merkittävään
asemaan vähäeleisessä ja konstailemattomassa
rakennuksessa. Muutos erottuu alkuperäisestä
ja se on luettavissa itse rakennuksesta,
mikä on hyvä asia. Totuus on säilytetty.
Omasta mielestäni toteutettua ratkaisua
vieläkin yksinkertaisempi malli olisi johtanut
yhtenäisempään kokonaisuuteen.
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3.2.4. PARPA
1 asuinrakennus + 1 pihatalo + 1 talousrakennus
+ 1 makasiini
Parpan tontilla on keskitetty ennen eri
rakennuksissa olleet toiminnot itsenäisenä
kokonaisuutena toimivaan asuinrakennukseen,
minkä seurauksena pihalla sijaitsevien
rakennusten
aktiivinen
käyttöaste
on
jäänyt vähäiseksi. Kadunvarressa sijaitseva
asuinrakennus on jo alkujaan ollut suuri, minkä
lisäksi sitä on vielä laajennettu. Asuintilat
ovat riittävät nykyiselle pienikokoiselle
ruokakunnalle. Pihatalo palvelee lähinnä
vieraiden
majoituspaikkana
ja
tontin
talousrakennus sekä makasiini kylminä
ulkovarastoina. Tontin kaikkien rakennusten
historiallisen arvon luokitus asemakaavassa on
I.

Ote asemakaavasta, Parpa
1 pää- / asuinrakennus
2 pihatalo / asuinrakennus
3 talousrakennus
4 talousrakennus
5 paikka uudisrakennukselle

1800-luvun
puolessa
välissä
tehtyjen
palovakuutusasiakirjojen mukaan Parpan
tontilla on ollut päärakennuksen lisäksi kaksi
ulkorakennusta. Tontin länsirajalla sijaitseva
osin hirrestä ja osin laudoista rakennettu
talousrakennus
kuvataan
kunnoltaan
välttäväksi. Lautaosa on asiakirjojen mukaan
rakennettu vuonna 1854 ja hirsiosa jo sitä
aiemmin. Huonetiloja oli neljä, julkisivut oli
maalattu sekoitusmaalilla ja katto oli tehty
laudoista. Vuonna 1890 rakennuksen kylkeen
tehtiin halkoliiteri. Toinen ulkorakennus
kuvaillaan laudoitetuksi hirsirakennukseksi,
jonka julkisivut olivat sekoitusmaalilla
maalatut. Katto oli tässäkin rakennuksessa
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laudoista tehty. Rakennuksessa oli makasiini ja
holvattu kivikellari.
< Arvi Forsmanin laatima vanhin Parpan tonttia
koskeva asemapiirros sekä säilyneen ja puretun
talousrakennuksen piirustukset vuodelta 1899
Asemapiirroksesta käy ilmi, että tontin kaikki
nykyiset rakennukset ovat olleet paikoillaan
vuonna 1899. Numerolla kaksi esitettyä rakennusta ei enää ole. Sen piirustukset ovat sivun
alareunassa. Rakennus on esitetty tonttia koskevissa muutospiirustuksissa vuoteen 1934
asti.
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> Reijo Kunnaksen laatima asemapiirros
vuodelta 1964
Vuonna 1964 tehdyssä asemapiirroksessa
edellä mainitsemani tontin rajaa mukaileva
talousrakennus on poistettu ja tontin
länsilaidalla sijaitseva talousrakennus, joka on
nimetty puuvajaksi, on kirjattu purettavaksi.
Ainoastaan makasiini on asemapiirroksessa
jätetty sijoilleen. Muutospiirustus koskee
pääasiassa
asuinrakennusten
kuistien
lämmöneristämistä ja WC-tilojen rakentamista
niihin.
>> Parpan tontin talousrakennuksen ja
makasiinin nykytilanne
Parpan tontilla sijaitsevan talousrakennuksen
julkisivuaukotus ja tilajako ovat nykyisin varsin yhteneviä vuonna 1899 tehdyn muutospiirustuksen kanssa. Julkisivulaudoituksessa ja
kivijalassa on eroavaisuuksia. Vaihteleva laudoitus viestii vaiheittaisesta rakentamisesta.
Kivijalkaa sen sijaan ei ehkä koskaan edes ole
rakennettu piirustuksen mukaiselle korkeudelle. Rakennuksen hirsirunko on päässyt nurjahtamaan, ja aiheuttaa haasteita ulko-ovien
sekä ikkunoiden liitoksissa. Julkisivut ovat kuitenkin sisätiloja paremmassa kunnossa. Väli- ja
alapohjarakenteet sekä käymälän portaat ovat
sortuneet. Tilat on vielä kuitenkin täysin hahmotettavissa ja detaljejakin on säilynyt.
Makasiinin pariovet ja ikkunaluukut ovat
vuonna 1899 tehdyn julkisivupiirustuksen
mukaiset. Koristelaudat ovat pelkistetymmät
kuin piirustuksessa. Pystylaudoituksen sijaan
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julkisivuissa on rimalaudoitus, joka sekin
on tehty varsin karkeaan tyyliin. Kivijalka
on kasattu epäsäännöllisen muotoisista
luonnonkivistä, eikä särmikkääseen muotoon
hakatuista lohkareista. Rakennuksen alla
sijainnut kellari on tuhoutunut.

Parpan makasiinin pihanpuoleiset
julkisivut
Parpan talousrakennuksen
pääjulkisivu
Ote talousrakennuksen tilkkuisasta
julkisivusommitelmasta
Esimerkki ravistuneista kevyistä
sisätilojen rakennusosista, käymälän
portaat

Parpan tontin talousrakennuksen ja makasiinin
autenttisuuden sekä integriteetin voidaan mielestäni todeta säilyneen hyvin käytettävissä olevan materiaalin pohjalta analysoituna. Päälinjat
tehtyjen piirustusten ja rakennusten nykytilanteen välillä ovat hyvin yhteneviä. Nykytilanne
on piirustuksissa esitettyä tyyliä moninaisempi
ja sattumanvaraisempi, mikä näkyy muun
muassa julkisivulaudoituksessa. Eroavaisuus
saattaa johtua vaiheittaisesta rakentamisesta
tai käytettävissä olleista varoista, mikä linkittyy
puolestaan tontin asukashistoriaan. Toteutettu
ratkaisu on suunnitelmaa rikkaampi ja vaikuttaa pohjautuvan totuuteen. Tilkkumaisesta
luonteestaan huolimatta talousrakennuksen
julkisivu on yhyt. Toteutuksen tavoitteena on
oman tulkintani mukaan ollut noudattaa tehtyä suunnitelmaa, mutta resurssit eivät aivan
ole riittäneet sen hienostuneeseen ja viimeisteltyyn tasoon.
Makasiinin jatkeena ollutta rakennusosaa ei
ole täydennetty, vaan tontti on rajattu aidalla
ja paikalle istutettu nurmea. Asemakaavassa
puretun rakennuksen paikalle on osoitettu
varaus autovajan tai taloustiloja käsittävälle
uudisrakennukselle.
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3.2.5. HUILU
1 asuinrakennus + 1 talousrakennus
Huilun tontilla on yksi aktiivisessa käytössä
oleva asuinrakennus ja yksi kylmänä
ulkovarastona palveleva talousrakennus.
>
John
Fredr.
Lindegrenin
laatima
muutospiirustus vuodelta 1896
Asemapiirroksen mukaan Huilun tontilla
on ollut asuinrakennuksen lisäksi kaksi
talousrakennusta. Tontin itälaidalla sijaitseva
talousrakennus on piirustuksessa esitetty
suurelta osin uusittavaksi ja laajennettavaksi.
Muutokset on esitetty keltaisella värillä.
Maantasokerroksen tiloja olivat navetta,
makasiini ja käymälä. Päätilojen yläpuolella
oli vintti. Pienemmästä, tontin keskellä
sijaitsevasta talousrakennuksesta ei ole esitetty
pohja- tai julkisivupiirustuksia.

Ote asemakaavasta, Huilu
1 pää- / asuinrakennus
2 talousrakennus

>> Arvi Leikarin laatima asema- ja porttipiirustus vuodelta 1908
Asuinrakennusta laajennettiin uudella kuistilla.
Tontin länsilaidalla sijaitseva talousrakennus
on purettu. Portti on piirustuksessa esitetty
nykyistä versiota huomattavasti kookkaampana
ja koristeellisempana.
>> Huilun tontin talousrakennuksen ja portin
nykytilanne
Tontin itälaidalla sijaitsevan talousrakennuksen
julkisivujen pääpiirteet ovat lähes täydellisesti
vuonna 1896 tehdyn piirustuksen mukaiset.
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Ainoastaan
ikkunaruutujen
jaotus
on
piirustukseen verrattuna yksinkertaisempi.
Rakennuksen kivijalka on piirustuksissa esitetty
huomattavasti nykytilannetta korkeampana.
Muutospaineet ovat säilyneen talousrakennuksen sijaan kohdistuneet tontin asuinrakennukseen.

Huilun talousrakennuksen pääjulkisivu

Vuonna 1896 tehdyn ja toteutetun muutoksen
vaikutusta rakennuksen autenttisuuteen ja
integriteettiin on mahdotonta arvioida, koska
piirustusaineistoa edeltävästä vaiheesta ei ole.
Mikäli verrataan rakennuksen nykytilannetta
tehtyyn muutospiirustukseen autenttisuuden
ja integriteetin hengessä, kohdistuu huomio
tehtyihin korjaustoimiin, jotka ovat seurausta
lähinnä laiminlyödystä ylläpitokunnostuksesta
ja
lähiympäristön
hoitamattomuudesta.
Kunnostukset näyttävät väliaikaispaikoilta.
Niissä
on
käytetty
historialliseen
puurakennukseen vieraita materiaaleja ja
menetelmiä, minkä vuoksi ne erottuvat
tarpeettomasti.
Väliaikaispaikkaukset perustuvat epäilemättä
todelliseen tarpeeseen, kuten rakenteiden
vahvistamiseen tai rakennuksen vaipan
suojaavan vaikutuksen ylläpitämiseen, eivätkä
tyylillisiin seikkoihin. Huilun tontin portin
ja talousrakennuksen paikalliset autenttisten
materiaalien menetykset ovat pieniä, mutta
vaikutukset visuaaliseen integriteettiin ovat
mielestäni merkittävämmät, eivätkä ne ole sille
eduksi.
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Vieraalla materiaalilla ja
menetelmällä vahvistettu portin pilari

Metallinen puujulkisivun laastari
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Julkisivuote

Materiaalinäyte
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3.3. TALOUSRAKENNUKSET LIIKETOIMINNALLA
KORVATTUJEN ASUNTOJEN JÄÄNTEINÄ
Tämän esimerkkityypin talousrakennukset on rakennettu yksityisiksi, mutta ne sijaitsevat
nykyisin puolijulkisessa ympäristössä, koska asuinrakennukset, joiden toimintoja ne alkujaan ovat
täydentäneet, ovat nykyisin liiketiloina. Tonttien alkuperäisiä asuinrakennuksia on päivitetty ja
käyttötarkoitusta muutettu, mutta talousrakennukset on jätetty sellaisiksi, kuin ne olivat ennen
asuinrakennusten muuttamista liikehuoneistoiksi. Koko tontin funktionaalinen integriteetti ei
tämän vuoksi mielestäni ole säilynyt kyseessä olevan esimerkkityypin tonteilla. Talousrakennukset
sijaitsevat autenttisilla paikoillaan, mutta ne ovat jääneet ulkopuolisiksi tontin muiden
rakennusten toiminnasta. Ne eivät täydennä sekundaaristen rakennusten tapaan päärakennuksia,
vaan ovat toimettomina tonttien laitamilla muodostamatta kuitenkaan uudenlaista itsenäistä
toimintayksikköä.
Yhteistä kummallekin tämän esimerkkityypin kohteelle on funktionaalisen integriteetin
tasapainottomuus sekä koko tontin näkökulmasta, että rakennuskohtaisesti. Molempien
kohteiden säilynyt materiaali on mielestäni autenttista ja se on työstetty perinteiseen tapaan.
Knuutlan tontin talousrakennuksessa on mielestäni säilynyt varsin hyvin myös muotoilun
autenttisuus ja visuaalinen integriteetti. Muutosprosessit muodostavat yhtenäisen jatkumon,
jossa rakennusta on laajennettu säilyttämällä edellisissä muutosvaiheissa tehdyt tilat ja rakenteet.
Bergin tontin talousrakennuksen visuaalinen integriteetti ja muotoilun autenttisuus sen sijaan
ovat vähissä viimeisimmän purkutoimenpiteen vuoksi. Katon laskeminen ja lautarakenteisten
tilojen purkaminen ovat pienentäneet rakennuksen massaa merkittävästi sekä vähentäneet tiloja
yli puolella. Rakennuksen pelkän hirsisen ytimen säilyminen ei tässä tapauksessa mielestäni ole
riittänyt pitämään yllä sen edellisessä muutosvaiheessa luodun arkkitehtonisen idean säilymistä,
johon lautarakenteiset tilat olennaisena osana mielestäni kuuluivat. Bergin tontin talousakennus
on nykyisellään ehkä melko samankokoinen ja -kaltainen kuin rakennus, joka paikalla alunperin
on ollut. Vaikka nykytilanne olisikin lähempänä alkuperäistä tilannetta, ei rakennus mielestäni
ole välivaiheiden riisumisen vuoksi enää täysin autenttinen, koska osa siihen taltioituneista
tarinoista on hävitetty, eikä muutosprosesseissa muokattua rakennusta enää voi verrata, tai pitää
alkuperäisenä, joka ei myöskään ole synonyymi autenttiselle.
Tämän esimerkkityypin rakennuksia ei ole korjattu tavalla, joka olisi vähentänyt autenttisuutta ja
integriteettiä. Laiminlyöty ylläpitokunnostus on kyllä rappeuttanut rakenteita, muttei hävittänyt
autenttisuutta. Kokonaisuus on vielä mahdollista eheyttää. Bergin tontin talousrakennuksen
kohdalla se tosin edellyttää varsin suuria palauttavia tai täydentäviä restaurointitoimenpiteitä.
3. AUTENTTISUUS JA INTEGRITEETTI VANHAN RAUMAN PIHATALOISSA JA TALOUSRAKENNUKSISSA

Bergin talousrakennus
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3.3.1. KNUUTLA
1 liiketilaksi muutettu asuinrakennus
+ 1 liiketilaksi muutettu talousrakennus
+ 1 talousrakennus
Knuutlan tontin kadun varressa sijaitseva
päärakennus (1) on alkujaan ollut asuntoina.
Sittemmin se on muutettu liiketilaksi. Myös
kadunvarressa sijaitseva alkujaan pakariksi
tehty, ja myöhemmin leipomona toiminut
rakennus (2) on nykyisin liiketilana. Molemmat
kadunvarsirakennukset ovat yhä aktiivisesti
liiketoiminnan käytössä. Tontin etelälaitaa
rajaava talousrakennus (3) on mitä ilmeisimmin
kylmänä ulkovarastona. Sisäpiha on karu.
Se palvelee liikkeiden tavarankuljetusta ja
-lastausta sekä jätteiden lajittelua.

Ote asemakaavasta, Knuutla
1 liiketilaksi muutettu pää- / asuinrakennus
2 liiketilaksi muutettu talousrakennus
3 talousrakennus
4 paikka uudisrakennukselle

Vuonna 1847 laaditun palovakuutusasiakirjan mukaan Knuutlan tontilla oli kaksi vuonna
1840 rakennettua ulkorakennusta, joista toisessa oli kaksi ruoka-aittaa sekä ullakko ja toisessa talli, navetta sekä liiteri. Vuonna 1882
tehdyssä palovakuutusasiakirjassa ulkorakennukset käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena kahden erillisen rakennuksen sijaan kaksi vuotta
aiemmin tehtyjen muutosten seurauksena.
Rakennuksessa oli kaksi ullakollista makasiinia,
vaunuvaja, talli ja navetta. Katto oli laudoista ja
julkisivut oli maalattu punamullalla. Ulkorakennus kärsi viereisessä leipomorakennuksessa
riehuneesta tulipalosta vuonna 1884. Leipomo
ja siihen kiinni rakennettu vaja tuhoutuivat
kokonaan.
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<< Vanhin Knuutlan tonttia koskeva
asemapiirros vuodelta 1865
Talousrakennus on esitetty kahtena erillisenä
rakennuksena. Sijainti tontin etelälaidalla,
naapuritontin ulkorakennuksen jatkeena on
sama nykytilanteen kanssa.
< Arvi Leikarin laatima muutospiirustus
vuodelta 1909
Palovakuutusasiakirjoissa mainituista vuonna
1880 tehdyistä muutoksista ei ole dokumentaatiota piirustusten muodossa. Vuonna 1909
tehdyssä pohjapiirustuksessa näkyy himmeästi
ulkorakennuksen puretuksi esitetty seinälinja
ja asemapiirroksessa massana laajennusta edeltävä tilanne. Pihan puoleisen ulkoseinälinjan
siirron lisäksi rakennukseen on esitetty tontin
länsirajaa mukaileva lisäsiipi.
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> Leo Lamminpään laatima muutospiirustus
vuodelta 1953
Piirustuksessa navetan paikalle on esitetty
saunan, pukuhuoneen ja eteisen muodostama
tilakokonaisuus. Ainut julkisivumuutos on
savupiipun rakentaminen.
>> Knuutlan tontin talousrakennuksen
nykytilanne
Julkisivulaudoitus koristelaudat mukaan lukien
vastaa suurelta osin 1950-luvulla tehtyä julkisivupiirustusta. Aukotuskin on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yhtenevä. Pitkällä
pihanpuoleisella julkisivulla on vuonna 1909
tehdystä pohjapiirustuksesta ja viimeisimmästä
julkisivupiirustuksesta poiketen pariovien
sijaan kolmiosainen ovi. Ovet soveltuvat hyvin
rakennuksen arkkitehtoniseen tyyliin, mutta
lukitus on toteutettu varsin alleviivaavasti. Osa
ikkunoista on levytetty umpeen ja neliruutuisen ikkunan paikalla on julkisivulaudoituksesta
päätellen ollut suurempi aukko, kuten vuonna
1953 tehdyssä piirustuksessa on esitetty. Vaikuttaa siltä, että rakennuksen uudemman osan
yläkerran neliruutuinen ikkuna on siirretty
navetan paikalle saunan rakentamisen yhteydessä ja navetan kuusiruutuinen ikkuna puolestaan rakennuksen länsisiiven yläkertaan.
Kuusiruutuisen ikkunan alapuolella on muiden
ikkunoiden tyylistä selvästi poikkeava yksiruutuinen kapea ikkuna. Ikkuna näyttää irralliselta
elementiltä muuten yhtenäisessä julkisivussa.
Ensimmäisen kerroksen sisänurkassa on kaikista piirustuksista poiketen pariovi, joka on
kärsinyt pahoin kosteudesta yläpuolella sijait-
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sevan syöksytorven ja vesikourun vuoksi.
Knuutlan talousrakennukseen suunniteltu
saunaosasto on savupiipusta ja ikkunamuutoksesta päätellen toteutettu. Muutos tuntuu
pohjapiirustuksen ja julkisivujen osalta soveltuvan hyvin rakennukseen. Sen sijaan liiketilojen
hallitsemaan pihakokonaisuuteen se ei tuossa
laajuudessa tunnu luontevalta, vaan jää irralliseksi tontin funktionaalisesta integriteetistä.
Knuutlan talousrakennuksen pää- / pihajulkisivu

Pelkän liiketoiminnan hallitessa koko tonttia
resurssit tuntuvat keskittyvän lähinnä vain
asiakastiloihin, minkä seurauksena niiden
ulkopuolinen alue jää ilman huomiota ja huolenpitoa. Valvovien silmien ulottumattomissa
olevan piha-alueen ja talousrakennuksen kunto
viestivät taistelusta ilkivaltaa vastaan. Knuutlan talousrakennuksessa on hyvät lähtökohdat
lähes mihin tahansa toimintaan. Autenttisen
rakennuksen säilyttämiseksi kannattaisi mielestäni harkita käyttötarkoituksen muutosta
uudisrakentamisen ja heitteillejätön sijaan.
Funktionaalisen eheyden löytäminen on mielestäni tämän tontin suurimpia haasteita, sillä
materiaalin, muotoilun, työstämisen ja sijainnin autenttisuus ovat säilyneet hyvin.
Asemakaavassa talousrakennus ehdotetaan
säilytettävän, mutta se on mahdollista
korvata aputiloja tai autovajan käsittävällä
uudisrakennuksella. Kadunvarsirakennusten
historiallisen arvon luokitus on korkeampaa I
luokkaa.
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3.3.2. BERG
1 liiketilaksi muutettu asuinrakennus
+ 1 osittain liiketilaksi muutettu
asuinrakennus + 1 talousrakennus
Bergin tontin päärakennus (1) on alkujaan
ollut asuinkäytössä, mutta se on muutettu
liiketiloiksi. Rakennusta on nykyisen käyttötarkoituksen aikana laajennettu pihanpuolelle
työhuoneen ja konttorin verran sekä kadunpuoleiset ikkunat suurennettu muiden liikehuoneistojen tapaan näyteikkunoiksi soveltuviksi. Lisäksi kadunpuoleiset sisäänkäynnit
on lisätty liiketoiminnan korvatessa asumisen. Vastaavanlaisia muutoksia on tehty myös
Bergin tontin toiseen asuinrakennukseen (2).
Talousrakennus (3) sen sijaan on enää häivähdys siitä, mitä se joskus on ollut.
Bergin tontin rakennuksia koskeva ensimmäinen palovakuutusasiakirja on tehty vuonna
1850. Siinä mainitaan tontin itä- ja eteläsivua
mukailevan osin hirrestä ja osin laudasta tehdyn punamullalla maalatun ulkorakennuksen
olevan peräisin edelliseltä vuodelta. Rakennuksessa oli eteinen, pesutupa, kolme liiteriä,
navetta, talli, kaksi käymälää ja kaksi sontaruumaa. Viisi vuotta myöhemmin tehdystä uudesta
vakuutuskirjasta käy ilmi, että osa tontin itälaidalla sijainneista ulkorakennuksen tiloista on
muutettu asuinkäyttöön. Tontin etelälaidalla
sijaitsevassa ulkorakennuksessa oli nyt puuvaja, navetta, lantala, kaksi käymälää ja heinäparvellinen talli. Lisäksi oli vuonna 1881 laudoista rakennettu puuvaja.
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Ote asemakaavasta, Berg
1 liiketilaksi muutettu
pää- / asuinrakennus
2 osittain liiketilaksi muutettu
pihatalo / asuinrakennus
3 talousrakennus
4 paikka uudisrakennukselle

Bergin talousrakennuksen päätyjulkisivu ja hirsisalvos
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<< Vanhin Bergin tonttia koskeva piirustus
vuodelta 1881
Tontin etelärajalla sijaitsevaan ulkorakennusriviin on keltaisella värillä osoitettu laajennus,
joka mainitaan myös palovakuutusasiakirjassa.
Ulkorakennuksen tilajakoa ei ole eritelty, eikä
julkisivuja, tai leikkauksia esitetty piirustuksin.
< Muutospiirustus vuodelta 1882
Piirustuksesta käy ilmi palovakuutusasiakirjassa mainittu tontin itälaitaa reunustavan
ulkorakennuksen tilojen muuttaminen asuinkäyttöön. Muutoksesta ei ole tehty muita
piirustuksia. Ulkorakennus on jälleen esitetty
vain ulkoseinin.
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> Arvi Forsmanin laatima muutospiirustus
vuodelta 1904
Talousrakennukseen esitetyt muutokset ovat
vähäisiä ja koskevat kaksikerroksista käymälää.
Muutokset on pohja- ja leikkauspiirustuksessa
esitetty
punaisella
värillä.
Käymälän
molemmin puolin on yksi hirsirakenteinen
eläinten suoja. Muutoin talousrakennuksessa
on lautarakenteisia vajoja. Talousrakennus
vaikuttaa ulottuvan pidemmälle länteen kuin
vuonna 1882 tehdyssä muutospiirustuksessa.
Esitettyjen muutosten vertaaminen niitä
edeltävään vaiheeseen on vaikeaa niukan
dokumentoinnin vuoksi.
Asuinrakennusten kadunpuoleiset sisäänkäynnit ovat merkki liiketoiminnasta.
>>
Bergin
tontin
talousrakennuksen
nykytilanne
Käytettävissä olevien dokumenttien perusteella
voidaan todeta, että Bergin nykyisen
talousrakennuksen paikalla on ollut vuodesta
1849 lähtien ulkorakennusrivi. Osa nykyisistä
hirsiarakenteista saattaa siis olla peräisin
tuolta ajalta. Säilynyt rakennuksen osa vastaa
samalla paikalla ollutta kahden käymälän
ja kahden eläintensuojan muodostamaa
kokonaisuutta, joka on esitetty vuonna 1904
laaditussa
pohjapiirustuksessa. Ainakin
toisen käymälän portaiden askelmista osa
on yhä jäljellä. Uskon talousrakennuksen
olleen aikoinaan nykyistä laajempi, sillä
tämä käy ilmi aina 1939 asti tehdyistä Bergin
tonttia koskevista asemapiirroksista. Lisäksi
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nykyisen rakennuksen päätyjulkisivut ovat
maalaamattomia, mikä tukee päätelmää niiden
olleen aikoinaan väliseiniä ulkoseinien sijaan.
Puretut ulkorakennuksen tilat ovat kenties
olleet vuonna 1904 piirustuksen mukaisesti
kevytrakenteisia lautavajoja.

Bergin talousrakennuksen pää- / pihajulkisivu

Nykyinen rakennus on matalampi kuin vuonna
1904 laaditussa leikkauspiirustuksessa on
esitetty. Katon madaltaminen on saatettu tehdä
uuden kolmiorimahuopakaton rakentamisen
yhteydessä. Uusittu vesikate on osoitus
huolenpidosta, jota ei rakennuksen muihin osiin
liiemmin ole riittänyt. Huomio, huolenpito ja
resurssit on tälläkin tontilla keskitetty tontin
asuin- ja liikerakennuksiin.
Kaikki talousrakennuksen jäljellä oleva
materiaali on mielestäni autenttista, samoin
tilajako ja sijainti. Koska rakennuksen
hahmosta puuttuu merkittävän suuri osa, ei
visuaalinen integriteetti ole enää entisensä
kaltainen. Rakennuksen osittainen purkaminen
ja vesikaton laskeminen ovat vähentäneet myös
muotoilun autenttisuutta. Funktionaalinen
integriteetti ei myöskään ole täysipainoisesti
ehyt.
Asemakaavassa Bergin tontin uudisrakennusala
on osoitettu nykyisen talousrakennuksen
paikalle. Talousrakennus on kaavan mukaan
mahdollista korvata päärakennuksen aputiloja,
varastoja, autovajoja tai asuntoja käsittävällä
uudisrakennuksella.
Asuinrakennusten
historiallisen arvon luokitus on korkeampi eli I.
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3.4. TALOUSRAKENNUS NÄYTEIKKUNANA
Vanhassa Raumassa pääkatujen varsilla sijaitsevia asuinrakennuksia on muutettu liikehuoneistoiksi,
mutta talousrakennuksia on tähän käyttötarkoitukseen valjastettu huomattavasti vähemmän.
Maalarin tontilla pienen talousrakennuksen sijainti on mahdollistanut sisäänkäynnin järjestämisen
kadulta ja edelleen liiketoiminnan harjoittamisen.
Liiketoiminta sopii hyvin torin läheisyydessä sijaitsevaan rakennukseen, sillä kyseinen funktio on
luontaisesti asettunut Vanhan Rauman ytimeen torille ja myöhemmin sisätiloihin. Uutta toimintaa
tukeva suuri näyteikkunakoko on muuttanut hyvinkin rajusti alkuperäistä julkisivusommitelmaa
ja näin ollen myös arkkitehtonista yleisilmettä sekä esimerkkikohteessani, että useassa asuinrakennuksesta liiketilaksi muokatussa rakennuksessa. Suuret aukot eivät varmaankaan rakennusteknisistä syistä ja tarpeettomuutensa vuoksi ole kuuluneet puurakentamiseen Vanhassa Raumassa.
Tarve on ilmennyt vasta uuden toiminnan myötä.

Maalarin myymälä- / talousrakennus ja raatihuone
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Valitsemassani esimerkkikohteessa näyteikkuna on keskeisessä asemassa rakennuksen autenttisuudesta ja integriteetistä puhuttaessa. 1900 -luvun alussa on nimittäin mielestäni onnistuttu
laatimaan varsin hyvä suunnitelma talousrakennuksen käyttötarkoituksen muutoksesta kioskiksi.
Esitetyt muutokset ovat maltillisia ja rakennuskokonaisuuden eheyden säilyttäviä, joten autenttista
materiaalia on hävitetty vain vähän ja alkuperäinen arkkitehtoninen perusidea saatu säilymään
vähäisten muutosten ansiosta. Vain kaksikymmentä vuotta myöhemmin tehty muutosehdotus
sen sijaan osoittaa karulla tavalla kuinka rakennuksen historiallinen jatkuvuus saadaan katkeamaan, alkuperäinen arkkitehtoninen perusidea häviämään ja näiden seurauksena autenttisuuden
sekä integriteetin taso laskemaan. Suurikokoinen uusi näyteikkuna on vain osa rakennuksen kokonaisvaltaista muutosta, mutta se viestii mielestäni suunnitelman taustalla olleesta piittaamattomuudesta historian jatkuvuutta kohtaan. Käytetyssä estetiikassa ei varsinaisesti mielestäni ole
moittimista, se on selkeästi oman aikansa tuotos ja erottuu alkuperäisestä, mikä auttaa muutostoimenpiteiden lukemista autenttisuutta ja integriteettiä arvioitaessa. Ongelma on valitun estetiikan
toteuttamisen tavassa tässä nimenomaisessa kohteessa, enkä nyt tarkoita työstämisen jälkeä, vaan
ideaa, joka katkaisee siteet historiaan. Ratkaisu sopisi ehkä johonkin muuhun rakennukseen, jolla
on erilainen tarina takanaan. Esimerkkikohdettani voi mielestäni luonnehtia itsenäiseksi arkkitehtuuriluomukseksi uudesta ulkoasusta huolimatta, mutta yhtenäinen se ei enää ole jos tarkastellaan
asiaa rakennuksen koko historia huomioiden.
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3.4.1. MAALAR
1 kolmesta asuinrakennuksesta
ravintola + 2 talousrakennusta

Ote asemakaavasta, Maalar
1 ravintola / pääasuinrakennus
2 myymä- / talousrakennus
3 kesäravintola / talousrakennus
4 paikka uudisrakennukselle
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koostuva

Maalarin tontin päärakennus (1) on tulos kolmen asuinrakennuksen yhdistämisestä. Se on
nykyisin ravintolana. Pihalla sijaitseva talousrakennus (3) on muutettu myös ravintolaksi,
mutta se on kausiluonteisesti käytössä vain
kesäiseen aikaan. Kadunvarressa sijaitseva
pieni myymäläksi muutettu talousrakennus (2)
on tämän tontin rakennuksista tarkasteluni
kohteena. Myymälässä ei ole tällä hetkellä toimintaa. Ainoastaan näyteikkuna on hyödynnetty mainostamiseen.
Maalarin tontin rakennuksia koskeva ensimmäinen palovakuutusasiakirja on tehty
vuonna 1840. Siinä mainitaan tontilla olleen
kolme ulkorakennusta. Vanhin, vuonna 1805
Vanhankirkonkatua vasten rakennettu talousrakennus on purettu. Uudempien, vuonna 1839
rakennettujen talousrakennusten kuvaukset vastaavat tontin nykyisiä ulkorakennuksia. Kellarillisessa keskellä tontin pohjoisrajaa
sijaitsevassa rakennuksessa oli nähtävästi ruoka-aitta sekä vaunuvaja ja myymäläksi muutetussa pienemmässä rakennuksessa puuliiteri
sekä makasiini.
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> August Heleniuksen laatima muutospiirustus
vuodelta 1900
Tämä vanhin Maalarin tonttia koskeva piirustussarja käsittää ainoastaan tontin kadunvarsirakennusten
katujulkisivupiirustukset.
Muutostoimenpiteitä ei ole korostettu piirustuksessa. Kadunvarressa, raatihuoneen takana
sijaitseva talousrakennus ja portti ovat hyvin
koristeellisia.
> Kaino Karin laatima muutospiirustus
vuodelta 1929
Rakennuksen länsipääty on esitetty muutettavaksi eteiselliseksi kioskiksi. Katujulkisivuun
on lisätty ulko-ovi, portaat ja kaksi ikkunaa olemassa olevia julkisivuaiheiden linjoja mukaillen. Myös pihanpuolelle on lisätty ulko-ovi ja
ikkuna, mutta tästä ei ole esitetty julkisivupiirustusta. Sisälle on lisätty asiointitiski.
>> Muutospiirustus vuodelta 1949
Rakennuksen katujulkisivusta on karsittu
kaikki yksityiskohtainen koristeellisuus pois.
Katto muodostaa uuden julkisivupinnan kadun
suuntaan ulkoseinän yläosan poistamisen
ja uuden katon rakentamisen seurauksena.
Aukotusta on suurennettu merkittävästi ja ulkoovi siirretty epäsymmetrisesti toiseen laitaan.
Edellisessä muutoksessa pihajulkisivun puolelle
lisätty ulko-ovi on poistettu ja uusi lisätty
samaisen julkisivun toiseen päähän. Eteisen ja
kioskin välinen seinä on esitetty purettavaksi.
Pohjapiirustuksessa rakennus on esitetty
yhtenä tilakokonaisuutena, jossa on varasto,
komero, eteinen, WC ja yksi huone. Sekä ylä-,
että alapohjaan on esitetty lämmöneristettä.
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Katon korotus lienee olevan seuraus rakennuksen ylä- ja alapohjan lämmöneristämisestä. Erityisesti raju katujulkisivun muutos sen sijaan
tuntuu perustuvan vain esteettisiin muutosajankohdan mukaisiin ihanteisiin ja kaupallisuutta tukeviin suuriin lasipintoihin. Lähtötilanteesta ei ole juuri muuta jäljellä kuin runko,
joten muutoksen voidaan mielestäni todeta
olleen varsin kokonaisvaltainen. Moninaisuus
on korvattu yksinkertaisuudella ja symmetrinen epäsymmetrisellä. Julkisivuaukotus olisi
mielestäni ollut mahdollista sovittaa olemassa
olevien aiheiden muodostamaan linjastoon ja
saada muutos siten istutettua vanhan rinnalle.
Pohjapiirustuksen tasolla lopputulos vaikuttaa
luontevalta, toisaalta edeltävästä tilanteesta ei
ole piirustusaineistoa vertailun tueksi.

<
Suunnittelurengas
Oy:n
laatima
muutospiirustus vuodelta 1982
Piirustussarja on tehty päärakennukseen
suunniteltuja
muutoksia
varten.
Pieni
myymälärakennus
on
esitetty
lähes
samanlaisena kuin vuonna 1900 tehdyssä
piirustuksessa. Kyseessä ei varmaankaan ole
palauttava muutos. Piirtäjä ei nähtävästi vain
ole ollut tietoinen rakennuksen sen hetken
ulkoasusta, eli vuonna 1949 tehdystä, sekä
toteutetusta suunnitelmasta.
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> Maalarin tontin myymälä- / talousrakennuksen
nykytilanne
Myymälärakennuksen runko on nähtävästi
peräisin vuodelta 1839 ja muu vuodelta 1949,
tai sen jälkeen. Rakennusmassa on asemapiirroksissa esitetty muuttumattomana, eikä kantaviin seiniin ole tehty muita kuin ovi- ja ikkunamuutoksia. Tämän rakennuksen sijainnin
autenttisuuden voidaan siis todeta säilyneen,
samoin kuin rungon materiaalisen autenttisuuden. Vuonna 1949 tehty muutosehdotus
on käänteentekevä kohta tämän rakennuksen
kehityskaaressa käytettävissä olevan aineiston
pohjalta analysoituna. Ennen tuota ajankohtaa
tehdyt muutokset noudattivat olemassa olevan arkkitehtuurin muotokieltä ja sen lainalaisuuksia. Vuonna 1949 tehty muutos sen sijaan
lähti täysin uusista lähtökohdista hyödyntäen
vain rakennuksen perusraamin. Muutos on
mielestäni kaikessa kokonaisvaltaisuudessaan
pyyhkinyt mukanaan suuren osan rakennuksen
autenttisuudesta ja integriteetistä sekä katkaissut historian jatkuvuuden. Rakennuksen uusi
ulkoasu on mielestäni liian vaisu puolustaakseen omaa paikkaansa haasteellisessa lähiympäristössään. 1900-luvun ulkoasu sen sijaan
sulautti rakennuksen arkkitehtonisin keinoin
osaksi yhtenäistä tonttikokonaisuutta.

Maalarin myymälärakennuksen katujulkisivu

Viimeisimmän muutoksen toteuttamisen tapaa
on kritisoitu myös asemakaavassa ja paikalle
ehdotetaankin rakennettavan uudisrakennus
1900-luvun ulkoasuun.
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3.5. TALOUSRAKENNUS YMPÄRISTÖNSÄ KUMMAJAISENA
Tämä esimerkkityyppi osoittaa kuinka tärkeässä asemassa autenttisuuden ja integriteetin
edustamat laadulliset ominaisuudet ovat historiallisissa rakennuksissa sekä ympäristöissä. Lisäksi
käy ilmi riski, jonka purkaminen ja edelleen tilalle rakentaminen pitävät sisällään. Kyseessä on
talousrakennus, joka on osittain muutettu uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla. Muutoksessa
autenttinen puurakennus on käytännössä purettu kokonaan ja tilalle tehty ympäristöönsä vieras
rakennus vailla arkkitehtonisia arvoja. Lähtökohtaisesti ainut arvo tällä uudisrakennuksella on
mielestäni ollut käyttöarvo. Uusi käyttötarkoitus ei kuitenkaan ole kestänyt aikaa kovinkaan
pitkään, sillä se on menetetty tekniikan nopean kehittymisen myötä.
Uudisrakentamisella ei mielestäni ole saavutettu lähtökohtaa parempaa tilannetta. Sekä
suunnitelma, että toteutus ovat kunnianhimottomia. Tehdyn työn jälki on mielestäni suorastaan
hyvän rakentamistavan vastaista. Myöskään suunnittelun laatu ei ole riittävä historialliseen
rakennuspaikkaan. Rakennuksesta on mielestäni mahdotonta nimetä arkkitehtonisia,
rakennustaiteellisia tai käsityötaidon saavutuksia.
Autenttisuudesta ja integriteetistä on jäljellä vain rakennuspaikka. Muutetussa ja laajennetussa
talousrakennuksen osassa käytetty uusi materiaali on vieraannuttanut rakennuksen
lähtökohdastaan. Autenttinen materiaali ja sen sisältämä aineeton tietotaito perinnerakentamisen
tavoista on menetetty purkutöiden yhteydessä. Uusi materiaali on myös johtanut uudenlaiseen
muotokieleen. Alkuperäinen arkkitehtoninen idea on siis korvattu uudella. Rakennuksen tarina
on luettavissa enää rakennuspiirustuksista ja muusta tehdystä dokumentaatiosta, ei rakenteisiin
taltioituneista viesteistä. Jatkuvuus on katkaistu.
Edellä esittelemässäni esimerkkityypissä, jota Maalarin tontin pieni myymälärakennus edustaa,
on mielestäni arkkitehtonisia arvoja. Viimeisimmän muutosvaiheen arkkitehtuuri vain ei ole
tuon nimenomaisen Vanhassa Raumassa sijaitsevan rakennuksen autenttisuutta ja integriteettiä
säilyttävä. Seuraavassa esimerkkikohteessani käytettyä ideaa, eikä toteutusta sen sijaan mielestäni
tulisi sijoittaa mihinkään, sillä se ei edesauta miellyttävän ympäristön luomista.
Hauenguanon kuorma-autotallin sisätila
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3.5.1. HAUENGUAN
useita asuntoja ja liikehuoneistoja + 1 autotalli
+ 1 kuorma-autotalli + 1 talousrakennus
Hauenguanon tontin asuin- ja liikerakennukset
(1, 2, 3 ja 4) ovat parhaillaan mittavan muutosprosessin alla. Talousrakennus (7) ja autotallit
(6 ja 7) on jätetty tämän muutosvaiheen ulkopuolelle.
Palovakuutusasiakirjoista käy ilmi, että
Hauenguanon alkuperäiset talousrakennukset on rakennettu vuonna 1843. Ne olivat
vuoraamattomia, mutta kuitenkin punaisella
vesimaalilla maalattuja. Huonetiloista mainitaan leivintupa, sauna, vaunuvaja, kolme ullakollista makasiinia, puuliiteri, talli ja navetta.
Kuninkaankadun puoleiset kuusi valeikkunaa
mainitaan myös.

Ote asemakaavasta, Hauenguan
1-4 asunto tai liiketila
5 talousrakennus
6 kuorma-autotalli / talousrakennus
7 talousrakennus, jossa autotalli
8 paikka uudisrakennukselle

> Asemapiirros vuodelta 1896
Vanhimmassa Hauenguanon tonttia koskevassa asemapiirroksessa talousrakennusrivi
rajaa lähes kokonaan Kuninkaankadun puoleisen tontin reunan ja kokonaisuudessaan
Kitukrännin vastaisen reunan. Katkoviivalla
merkitty osa rakennuksesta on esitetty purettavaksi.
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< M. Isakssonin laatima asemapiirros sekä
pohja- ja julkisivupiirustus vuodelta 1924
Piirustuksissa on esitetty Hauenguanon asuinrakennuksen laajentaminen osittain talousrakennuksen paikalle. Kaksi vuotta myöhemmin
tehdystä asemapiirroksesta ja nykytilanteesta
käy ilmi, ettei laajennusta ja purkamista ole
toteutettu aivan siinä laajuudessa kuin se tässä
vuonna 1924 tehdyssä muutospiirustussarjassa
on esitetty.
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> Leo Lamminpään laatima muutospiirustus
vuodelta 1957
Muutosehdotuksessa Hauenguanon talousrakennuksen navetta on esitetty korvattavaksi
kahden henkilöauton tallilla. Muuttuneet elämäntavat ovat selvästi tämän muutoksen taustalla. Ehdotus on mielestäni saatu sovitettua
hyvin olemassa olleeseen tilajakoon. Materiaalivalinnat sen sijaan eivät valitettavasti ansaitse
kehuja.
>> Kuninkaankadun varressa sijaitsevan
talousrakennuksen ja autotallin nykytilanne
Katujulkisivu valeikkunoineen on edustavassa
asussa, mutta pihajulkisivu sekä sisätilat ovat
selvästi saaneet osakseen vähemmän huolenpitoa. Käymälä kaikkine väliseinärakenteineen
sekä portaineen on purettu ja yhdistetty ruuman kanssa yhtenäiseksi tilaksi. Ulko-ovet on
vaihdettu viereisen autotallin pariovien tyylisiksi. Vanha hevostalli ja makasiini ovat nykyisin kylminä ulkovarastoina. Niiden osittain
sortunutta ja toistaiseksi vielä kantavaa hirsirakennetta on yritetty tukea ensiavuksi auttavin teräsrakentein, mutta kestävämpi ratkaisu
tulisi löytää rakennuksen pystyssäpitämiseksi.
Autotallin seinissä ja välipohjassa käytetty
asbestilevy sekä viimeistelemätön harkkopinta
eivät ole ikääntyneet kauniisti, eivätkä mielestäni sovi perinteiseen puurakentamiseen
terveydellisistä vaikutuksista puhumattakaan.
Lähinnä materiaalivalintojen vuoksi rakennuksen eheys ei enää ole tasapainossa. Muutokset
on luettavissa, mutta ne erottuvat negatiivisella
tavalla säilyneestä autenttisesta materiaalista.
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Uusi ja päivitetty toiminta sen sijaan sopii
sekundaarisen luonteensa vuoksi vanhaan
talousrakennukseen, eikä mielestäni vähennä
funktionaalista integriteettiä.

Hauenguanon talousrakennuksen
pihajulkisivu ja autotallin sisätila

Julkisivujen autenttisuus ja visuaalinen integriteetti ovat mielestäni säilyneet hyvin autotallimuutoksen jäljiltä. Julkisivumuutokset on
rajattu minimiin, eli ainoastaan rakennuksen pihan puoleisia ovia on suurennettu, ja
katu- sekä päätyjulkisivu jätetty rauhaan.
Suurennettujen ulko-ovien tyyli ja koristelaudoitus on maltettu pitää riittävän yksinkertaisena, joten julkisivun niukka yleisilme on saatu
säilymään.
Tämä Hauenguanon talousrakennus, jonka
osana autotalli on, on asemakaavan mukaan
historiallinen ja kaupunkikuvaan sopeutuva.
Rakennuksen säilyminen on suotavaa, mutta
se on mahdollista korvata ympäristöön
sopeutuvalla uudisrakennuksella.
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> Leo Lamminpään laatima muutospiirustus
vuodelta 1959
Muutosehdotuksessa Hauenguanon tontin leivintuvan ja neljän halkovajan paikalle on osoitettu kolmen kuorma-auton talli. Alkuperäinen
rakennus on esitetty muutettavaksi ja tarvittava rungon lisäsyvyys lisärakennukseksi,
mutta käytännössä koko sementtitiilistä rakennettu kuorma-autotalli on uudisrakennukseen
verrattavaa rakentamista. Uudisosa on mittamaailmaltaan aivan erilainen kuin hirrenmittaan perustuva perinteinen puurakentaminen.
Mittakaavan, materiaalivalintojen sekä tehdyn
työjäljen vuoksi uudisosa erottuu negatiivisella
tavalla muista ympäristönsä rakennuksista.
Kokonaisuus ei ole ehyt, koska uudisosan lähtökohdat eivät perustu jo olemassa olevaan
ympäristöön, vaan sen täysin omiin ja uusiin
lainalaisuuksiin. Mittakaava kumpuaa tietysti
kuorma-autojen mitoista, mikä herättää kysymyksen siitä kuinka sovelias ympäristö Vanha
Rauma on tämän kaltaisen liiketoiminnan sijoituspaikaksi.
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Hauenguanon kuorma-autotallin pihajulkisivu ja detaljeja

< Kitukrännin varressa sijaitsevan kuormaautotallin nykytilanne
Kuorma-autotalli on toteutettu piirustusten
mukaisesti. Totaalimuutoksen vuoksi aiempia
rakennuksen vaiheita ei enää pysty lukemaan
sen rakenteista, sillä historian jatkuvuus on
katkaistu ja kerroksisuus pyyhitty pois tämän
rakennuksen osalta, minkä vuoksi myös autenttisuudesta ja integriteetistä ei enää ole jäljellä muuta kuin rakennuspaikka. Materiaalin
autenttisuus ja siihen sidoksissa oleva työstämisen autenttisuus on menetetty uuden materiaalin myötä. Materiaalivalinta on mielestäni
vaikuttanut myös muodonantoon hävittäen
rakennuksen alkuperäisen idean ja mittakaavan. Yhtenäiseen, tontin rajoja mukailevaan
rakennusmassaan lisätty laajennusosa ei mielestäni istu rakennuskokonaisuuteen edellä
mainitsemieni syiden vuoksi.
Koska laadullisia arkkitehtonisia ansioita
on tästä kohteesta mielestäni mahdotonta
nimetä, olisi paras vaihtoehto purkaa nykyinen
betonitiilirakenne ja tehdä tilalle paremmin
ympäristöönsä soveltuva ratkaisu, koska
kuorma-autot on myyty ja liiketoiminta
lopetettu, eivätkä uudet raskaat ajoneuvot
suuren kokonsa vuoksi enää mahdu tähän
talliin. Myös asemakaavassa on ehdotettu
sementtitiilisen rakennuksen purkamista ja
korvaamista uudisrakennuksella. Lisäksi tämä
tontin osa on osoitettu uudisrakennuspaikaksi.
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3.6. PÄÄTELMÄT
Tutkimustyö sai alkunsa havainnosta, joka herätti huolen Vanhan Rauman sekundaaristen
rakennusten, eli pihatalojen ja talousrakennusten säilymisestä lähinnä puuttuvan aktiivisen
toiminnan tai laiminlyötyjen ylläpitokunnostusten vuoksi. Tavoitteenani on ollut selvittää näiden
rakennusten nykytilanne autenttisuuden sekä integriteetin näkökulmasta ja nostaa esiin tämän
rakennusryhmän ajankohtaisia haasteita, jotka ovat aikaansaaneet huoleen johtaneet epäkohdat.
Rakennusten tutkiminen autenttisuuden ja integriteetin näkökulmasta on valittu, jotta päätelmät
olisivat analyyttistä muutosvaiheiden toteuttamisen tapoja ja rakennuskokonaisuutta arvioivaa
tarkastelua.
Tutkimustyössä selvisi, että esimerkkikohteina olleita talousrakennuksia, joiden autenttisuus ja
integriteetti ovat säilyneet hyvin, ei ole toiminnallisesti pidetty mukana asumisen ja elämäntapojen
muutoksessa. Pää- / asuinrakennuksia on muokattu uusien tarpeiden ja tilanteiden mukaan näissä
pihapiireissä, minkä vuoksi talousrakennuksiin muutoksia on tehty vain vähän, ja näin ollen ne
ovat säilyttäneet autenttisuuden ja integriteetin päärakennuksia paremmin. Näiden kohteiden
viimeisimmät muutosvaiheet on tehty 1800-luvun lopussa, aikana, jolloin asukkaiden elämäntavat
olivat merkittävästi erilaiset kuin nykyään. Pelkät päärakennukset eivät mielestäni pysty aukottomasti kuvaamaan nykyistä asumistapaa edeltäviä vaiheita, koska osa asumisen toiminnoista on
sijainnut talousrakennuksissa. Talousrakennusten tulisi siis säilyttää autenttisuutensa ja integriteettinsä, jotta asumisen historian kokonaisuus Vanhassa Raumassa säilyisi jatkuvana ja ymmärrettävänä. Päärakennukset kertovat muun muassa käymälöiden ja ruokaketjusysteemin kehityksen
tarinaa ja talousrakennukset tämän kehitystarinan lähtökohdat. Toisaalta funktion päivittämättä
jättämisen vuoksi nämä sekundaariset rakennukset ovat syrjäytyneet tontin aktiivisen toiminnan
ulkopuolelle. Ne alkuperäiset talousrakennuksissa olleet toiminnot, jotka ovat yhä osa asumisen
arkea, kuten varastoiminen ja polttopuiden säilöminen, ovat paikoillaan.
Esimerkkikohteissani autenttisuuden ja integriteetin tasoa ovat vähentäneet muun muassa
historiallisiin puurakennuksiin soveltumattomat materiaalit ja työtavat, kerroksisuuden ja
alkuperäisen suunnitelman arkkitehtonisen perusidean hävittäminen sekä rakennuskokonaisuuden
tasapainon horjuttaminen negatiivisia ristiriitoja aiheuttamalla. Uusin materiaalein toteutetut
muutostyöt on helppo lukea rakenteista, ja ne ylläpitävät totuuden säilymistä, mutta tämän
kaltaiset toteutukset ovat alleviivanneet eräissä esimerkkikohteissani liiaksi tehtyä toimenpidettä
ja häiritsevät näin visuaalista integriteettiä. Materiaalin ja työstämisen autenttisuus eivät
myöskään ole säilyneet entisellä tasolla, koska autenttinen materiaali on vaihdettu sen aineettomat
arvot menettäen samanarvoista vastinetta takaisin saamatta. Uudet materiaalit ovat eräissä
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esimerkkikohteissani johtaneet vieraaseen mittakaavaan, joka puolestaan on johtanut muotoilun
autenttisuuden vähenemiseen, koska vaikutukset ovat voimakkaasti heijastuneet käytettyyn
muotokieleen ja arkkitehtuuriin. Rakennuksen identiteetti ja ominaispiirteet muodostuvat näistä
mainitsemistani seikoista. Vanhan Rauman sekundaariset rakennukset eivät pysty välittämään
tarinaansa, eivätkä ilmentämään alkuperäistä suunnittelijoiden sekä käsityöläisten aikaansaamaa
luomusta, jos ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Tämän vuoksi muutosten toteuttamisen
tavoilla on väliä.
Edellä mainitsemiani vieraita materiaaleja ja niihin liittyviä työtapoja näytetään Vanhassa Raumassa
hyödynnettävän väliaikaisratkaisuissa, joilla paikataan yleensä laiminlyödyistä kunnostustöistä
aiheutuneita vaurioita. Väliaikaisratkasuista löytyy nopea apu akuutteihin kunnostustarpeisiin,
mutta niistä tulee helposti pysyviä. Koska erityisesti historialliset rakennukset edustavat mielestäni
hyvinkin voimakkaasti pysyvyyttä, pukee väliaikaisuus niitä usein huonosti. Väliaikaisratkaisuille
pidän ominaisena ongelman ratkaisemisen suunnittelemattomuutta, mikä poistaa ehkä hetkeksi
havaitun ongelman, mutta aikaansaa toisen, jolla viittaan haastavuuteen ylläpitää rakennusten
autenttisuus ja integriteetti.
Nykyinen Vanhan Rauman asemakaava tuntuu tukevan kehityssuuntaa, jossa Kauppakadun
ja Kuninkaankadun varressa sijaitsevat liikekorttelit muuntuvat yksityisistä julkisiksi. Jäljellä
olevat alkujaan asuinrakennuksia palvelleet talousrakennukset vaikuttavat olevan historiansa
suurimman muutos- tai tuhoutumisvaiheen kynnyksellä, sillä asemakaavan mukaan suuri
osa näistä talousrakennuksista on mahdollista korvata uudisrakennuksilla. Pihatalot on
onnistuttu näillä tonteilla hyödyntämään liiketoiminnan käytöön, mutta talousrakennukset
ovat esimerkkikohteissani jääneet täysin tonttia hallitsevan uuden toiminnan ulkopuolelle vaille
käyttötarkoitusta. Näin ollen tontin rakennusten välinen funktionaalinen integriteetti ei mielestäni
ole samalla tavalla tasapainossa, kuin aikana, joilloin niitä kaikkia käytettiin asumiseen, tai sitä
palveleviin toimintoihin. Tämän esimerkkityypin kohteista toisessa on hyvinkin paljon jäljellä
autenttisuudesta ja integriteetistä, sekä potentiaalia moneen, mutta toista kohdetta voi mielestäni
pitää varoittavana esimerkkinä siitä, kuinka näiden sekundaaristen rakennusten autenttisuus ja
integriteetti hiipuvat purettujen rakenteiden myötä ja tarinankerronta lakkaa.
Sekundaariset rakennukset on arvotettu asemakaavassa pääasiassa toiseen luokkaan, eli niiden
säilyminen on suotavaa, mutta ne on mahdollista korvata uudisrakennuksilla. Paikat mahdollisille täydennysrakennuksille on osoitettu monella tontilla nykyisten talousrakennusten paikoille. Asuinrakennuksista sen sijaan suurin osa kuuluu ensimmäiseen luokkaan. Koska nykyinen asemakaava on näin suopea uudisrakentamista kohtaan talousrakennusten kustannuksella,
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on Vanhan Rauman rakennussuojelusta ja
rakennusvalvonnasta vastaavilla tahoilla suuri
vastuu tämän rakennusryhmän säilymisestä.
Viimeinen esimerkkikohdetyyppini on osoitus
riittämättömästä valvonnan tasosta, joka on
johtanut autenttisen rakennuksen korvaamiseen ympäristöönsä soveltumattomalla uudisrakennuksella.
Vanhan Rauman pihataloihin on mielestäni
tehty
talousrakennuksia
enemmän
muutostoimenpiteitä johtuen tavoitteista
nostaa asuinmukavuustasoa, mutta niitä ei
kuitenkaan ole päivitetty pääasuinrakennusten
tapaan viimeisimmälle tasolle, koska ne
ovat ajautuneet lähinnä varastokäyttöön
tonttia
asuttavien
ihmisten
määrän
vähennyttyä. Tämän vuoksi pihataloista on
löydettävissä sellaisia muutosvaiheita, jotka
päärakennuksista ovat jo pyyhkiytyneet uusien
muutosten alle. Pihatalojen autenttisuus ja
integriteetti ovat kärsineet samankaltaisista
materiaalivalinnoista
johtuvista
syistä
kuin talousrakennukset. Pihataloilla olisi
mahdollisuus toimia itsenäisinä asumisen
yksiköinä päärakennusten rinnalla, jos asukkaat
hyväksyisivät jaetun pihapiirimallin.
Rakennuspiirustusten tarkastelu on osoittanut,
että
Vanhan
Rauman
sekundaaristen
rakennusten ominaispiirteet johtuvat osittain
siitä, että samat suunnittelijat ovat laatineet
usealle eri tontille hyvin samankaltaisia
suunnitelmia. Tämä on johtanut varsin
yhtenäiseen kokonaisuuteen.
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LOPUKSI
Vanhan Rauman rakennuksia on muutettu ja korjattu eri tavoin kautta aikojen vastaamaan
asukkaiden tarpeita. Muutos ei ole huono asia. Historiallisten rakennusten autenttisuuden ja
integriteetin säilymisen kannalta olennaista on miten muutos tehdään. Jos laadulliset ominaisuudet
menetetään, itse rakennuksen, ja ennen pitkää myös koko alueen identiteetti heikkenee. Vanhan
Rauman rakennuskanta ja sen rakennukset ovat tietynlaisia, ja juuri se tekee Vanhasta Raumasta
Vanhan Rauman. Vaikka sekundaariset rakennukset vaikuttavatkin ehkä vähäpätöisiltä, ovat ne
oikeasti tärkeä osa paitsi yksittäisiä pihapiirejä, myös suurempaa kokonaisuutta.
Vanhojen rakennusten viehätys on niiden tunnelmassa. Korjaus- ja muutostöitä tehtäessä olisikin
hyvä miettiä mistä ominaisuuksista käsiteltävän rakennuksen tunnelma koostuu ennen kuin tulee
ylikorjanneeksi rakennuksen viehättävyyden uutuuden tieltä. Hyvää ei tarvitse, eikä kannata
muuttaa.
Vanhan Rauman sekundaarisissa rakennuksissa on vielä paljon säilyttämisen arvoisia autenttisuuden ja integriteetin edustamia ominaisuuksia. Nyt kun säilytettävää vielä on, ja talosrakennuksiin
sekä pihataloihin liittyvät haasteet ovat tiedossa, on seuraavaksi tekojen aika, jotta nämä rakennukset voisivat välittää tarinoita menneestä vielä vuosienkin kuluttua. Hälytyskellot ovat soineet.

Nallin pihatalon eteistila
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