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Hanke suunnitelma: 

Kulttuuritalo Porthan -hankkeen käynnistämiseksi 
 

Tornion kaupungilla on takanaan komea 400-vuotias taival elävää kaupunkikulttuuria. Me 2020-luvun 
kulttuurintekijät ja taiteilijat olemme havainneet, että kaupunkikulttuuri on painunut kaupungissamme 
vuosikymmenten kuluessa taka-alalle. Se on ikään kuin jäänyt kasvavan teollisuus- ja kauppakaupungin 
varjoon. Torniolainen kulttuuri kaipaa uutta nostetta. Se on Tornion etu, sillä kulttuuri luo kaupunkiin 
vetovoimaa. 

Kyse ei ole siitä, etteikö Torniossa ja sitä ympäröivässä Tornionjokilaaksossa olisi osaavia taiteilijoita ja 
kulttuurintekijöitä. Niitä on, monilla taiteen aloilla, ja monet heistä työskentelevät korkealla kansainvälisellä 
tasolla. Kyse on siitä, etteivät tekijät kohtaa toisiaan, koska he ovat hajallaan ja omissa oloissaan.  

Taiteessa kaikki uusi ja kiinnostava syntyy törmäyksistä. Luomistyö vaatii yllättäviä näkökulmia, joita syntyy 
ihmisten välisissä kohtaamisissa ja yhteisissä, epätavallisissakin yhteisprojekteissa. Pienten paikkakuntien 
taiteilijat häviävät suurempien kaupunkien taiteilijoille juuri siinä, että tekijät pakertavat liikaa yksin tai 
pienissä ryhmissä..  

Haluamme tuoda tekijät yhteen. Samalla haluamme luoda Torniosta viihtyisämmän ja elävämmän paikan, 
kaupungin joka ponnistaa ylpeästi juuristaan. Siksi olemme ideoineet Kulttuuritalo  Porthania -hankkeen, 
jonka ytimessä on 1910 valmistunut, Pohjois-Suomen suurin jugend-tyylinen Porthanin koulun komea 
päärakennus ympäristöineen. 

 

Ajatuksena on, että Porthanin arvokkaasta koulurakennuksesta tehtäisiin torniolaisen ja 
tornionlaaksolaisen elävän kulttuurin keskus, joka ylläpitäisi ja kehittäisi taiteellista toimintaa 
kaupungissamme.  

Aikanaan vähävaraisten lasten koulurakennukseksi tehdyn koulun tulee jatkaa Johan Matias Porthanin 
sivistys- ja valistusperintöä, ja siksi taiteilijoiden työtilojen lisäksi koulun tiloissa on tarkoitus järjestää 
esimerkiksi työpajoja, kuvataidekursseja, soitinklinikoita, kirjallisuuskursseja- ja matineoita, kulttuuri- ja 
historialuentoja, lasten kulttuuritapahtumia sekä herättää henkiin katoamassa olevan tornionlaaksolaisen 
perinnemaalauksen taito. 

Tilat soveltuisivat loistavasti paikallisten elokuvantekijöiden työ- ja esityspaikaksi sekä elävän musiikin ja 
teatteri- ja tanssitaiteen helposti lähestyttäväksi esiintymispaikaksi. Tiivistettynä: tarkoitus on luoda työtilat 
ammattimaisille taiteilijoille, ja tuoda torniolainen kaupunkikulttuuri tapahtumineen yhden ja saman katon 
alle. 



Kulttuuritalo Porthan -hanke voitaisiin yhdistää luontevasti Tornion kaupunkistrategiassa mainittuun 
kulttuurikampus-hankkeeseen, jossa ammattikoulun ja Porthanin koulun muodostama kaupunkialue 
muodostaisi torniolaisen kulttuurin sydämen. Ammattiopisto Lappia ja Lapin ammattikorkeakoulu 
järjestävät monipuolista kulttuurialan koulutusta, joille Kulttuuritalo Porthania voisi tarjota kaivatun 
näyteikkunan. 
 

 

Käytännön toteutus 

Porthanin koulun muuttaminen kulttuuritaloksi ei vaatisi alkuvaiheessa suuria taloudellisia ponnistuksia 
Tornion kaupungilta. Kyse on pienistä korjaustöistä, siivouksesta, tyhjentämisestä ja tilojen käytön 
uudelleenjärjestelystä. Tällä hetkellä tiloissa työskentelee jo viisi taiteilijaa. Yhdessä luokassa toimii 
kuvataidekoulu ja toisessa kameraseura. Se on hyvä alku. 

Mutta monet tilat, kuten hulppea juhlasali, lämpiö ja käytävät ovat varastokäytössä. Ne täytyisi siivota, 
siistiä ja kalustaa. Käytävät ovat myös matonkutojien mattopuiden peittämät. Olisi selvitettävä, löytyisikö 
matonkutojille joku toinen, tarkoituksenmukaisempi paikka. 

Kulttuuriyhdistys Kumina ry on valmis ottamaan vastuuta kulttuuritalon toiminnan käytännön 
pyörittämisestä. Myöhemmin, kun toiminta on saatu käyntiin, on aika hankkia kaupungin ja yhdistyksen 
yhteistyönä ulkopuolista rakennusta arvokkaan koulurakennuksen saneeraustöihin esimerkiksi ELY-
keskuksen rakennusperintöön tarkoitetuista määrärahoista, joiden hakuaika on syksyisin.  Julkisivun 
puoleiset ikkunat korjattu ja vaihdettu, mutta muualla tämä ja muut saneeraustyöt odottavat vielä 
tekijäänsä.  

Alustavien selvitysten mukaan rahoitus rakennuksen saneeraukseen on täysin mahdollista saada. 
Avustusten saaminen toiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen helpottuu suuresti, kun hankkeella on 
kaupungin tuki ja paikka, jossa toiminta tapahtuu. Tässä vaiheessa hankkeeseen todennäköisesti 
tarvittaisiin koordinaattori. Ainakin osa palkasta lienee mahdollista saada hankerahoituksena. Vankkaa 
hankeosaamista löytyy mm. Lapin ammattikorkeakoulusta. 

 

Tulevaisuuden kulttuurikaupunki Tornio 

Torniolainen kaupunkikulttuuri on mahdollista saada kukoistamaan, mutta ilman tekoja se ei onnistu. 
Kulttuuritalo Porthan -hankkeen ja muiden kaupungissa toimivien kulttuuriyksiköiden yhteistyöllä Torniolla 
on hyvät mahdollisuudet profiloitua omaleimaisena pohjoisen kaupunkina. Siinä missä Rovaniemellä on 
päätähtenään satuolento joulupukki ja Kemissä markkinointi-ihmisten keksimä lumilinna, Torniolla on lyödä 
pöytään 400 vuotta elävää, kansainvälistä ja omaperäistä kaupunkikulttuuria –1700-luvun 
löytöretkeilijöiden ajalta 1970-luvun punk-kulttuuriin ja 2020-luvun uusiin tekijöihin lavealla rintamalla. 

Kulttuuritalo Porthan antaisi työtilan ja -rauhan taiteentekijöilleen ja auttaisi näin uusia taiteilijoita 
kotiutumaan ja jäämään kaupunkiin. Se toisi kulttuurin kaupunkilaisten eteen helposti lähestyttävään 
paikkaan, rakennukseen, jonka kaikki tietäisivät, ja jonne kaikki osaisivat tulla aina kun jotain tapahtuu.  

Juhlasalista tehtäisiin tapahtumien keskus. Lämpiöön voisi luoda kaikille vapaan työtilan ja kohtaamispaikan 
kahvinkeittomahdollisuuksineen ja jääkaappeineen. Pienemmissä huoneissa voisi olla niin ikään työtiloja. 
Pitkällä käytävällä, joiden isoista ikkunoista tulee sisään hulppea luonnonvalo, voitaisiin järjestää 
taidenäyttelyitä. 



Kun Tornion kaupunkiin saapuu arvovieraita, vierailun isännillä ja emännillä olisi mahdollisuus tuoda 
vieraita tutustumaan torniolaiseen kulttuuriin ja taiteilijoihin –näyttää maailmalle, millainen kaupunki 
Tornio todella on. Ja olisi osaltaan mukana Oulun kehittäessä kulttuuria kulttuuripääkaupunkina 2026. 

Ja muuta huomioitavaa 

Porthan voisi yhdistää voimansa kansalaisopiston, Lappian ja Lapin amk:n kanssa kurssien muodossa. 
Samoin olisi luontevaa tehdä yhteistyötä kahden upean museomme Aineen taidemuseon ja Tornionlaakson 
museon kanssa. Tornion kaupungilla on residenssi, joka on pitkään ollut vajaakäytöllä. Sen toimintaa voisi 
kehittää esimerkiksi liittämällä residenssi pohjoisten residenssien verkostoon Northern AIR:iin. Myös 
yhteistyötä Haaparannan taiteilijoiden kanssa voisi parantaa. 

Tehokkaasti toimiva tila toisi kaupunkiimme säännöllisesti taiteilijoita Suomesta ja ulkomailta. Näin 
taiteilijoiden välille syntyisi jälleen kaivattuja, yllättäviä ja uutta luovia kohtaamisia. Esimerkki tällaisesta 
toiminnasta löytyy läheltä. Iin kunnan Kulttuurikauppila -hanke residensseineen tarjoaa työtilat niin 
paikallisille kuin vierailevillekin taiteilijoille ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Paikallisten taiteilijoiden 
ei tarvitse lähteä etsimään virikkeitä muualta, koska maailman kulttuuriväki tulee kylään, taiteilija toisensa 
perään.  

Torniolaisen taiteen suuri mesenaatti Veli Aine jätti perinnöksi valtakunnallisesti upean taidekokoelman, 
Aineen taidemuseon sekä ajatuksen veistospihasta taidemuseon pohjoispuolisella pihalla. Aine ehti 
järjestää vain yhden veistoksen puistoon.  

Tornio tunnetaan teräskaupunkina, se on osa torniolaista kuvastoa, josta näkyvimpinä esimerkkeinä ovat 
torniolaisten, Porthanilla työskentelevien taiteilijoiden Pekka ja Teija Isorättyän upeat terästeokset 
Tornionjoen törmällä. Veistokset ovat nyt Tornion käyntikortti, jotka ovat tuoneet kaupungillemme hurjasti 
näkyvyyttä. Ne ovat investointi, joka kannatti. Tulisi selvittää, voisiko Tornio, Aineen taidemuseo ja 
Outokummun terästehdas aloittaa yhteistyön, jossa taiteilijat eri puolilta maailmaa saapuisivat residenssiin 
ja loisivat terästehtaan avustuksella Aineen taidemuseon veistospihalle teräsveistospuiston.  

Tornio tarvitsee tilan kulttuurinsa kehittämiseen 
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