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• Text: Åbo museicentral, Kaarin Kurri. 
• Källor: Museets informationsportal (MIP) och publikationen Turun katuja ja toreja, nimistöhistoriaa 
   keskiajalta nykypäivään ("Åbo gator och torg, namnhistoria från medeltiden till idag", 
   Åbo museicentrals publikationer 53, 2011).
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Åbo är en gammal kulturstad som har mycket att erbjuda: historia, arkitektur, intressanta byggnader, utomhusskulpturer, 
träd, parker, trädgårdar, kyrkor och kapell, historier och människoöden.

ArkitekTOUR-kartan innehåller ett kompakt informationspaket om arkitekturen i centrum och stadsbildens 
utveckling. Det finns flera ruttalternativ. Rutten "På den här sidan ån" börjar vid Gamla Stortorget, 
går genom campusområdena i det akademiska Åbo.
"På andra sidan ån" finns det två rutter som korsar Salutorget. Rutterna har planerats 
så att man smidigt kan byta rutt eller välja objekt enligt sitt eget intresse.

På den här sidan ån, längd 3,3 km
På andra sidan ån, rutt 1, längd 2,3 km
På andra sidan ån, rutt 2, längd 3,5 km

Bekanta dig även med andra kulturmotionsrutter. 
Alla ruttkartor finns i mobilversion. 
www.turku.fi/kulttuurikuntoilu
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BISKOPSGATAN2

1

Stadsbebyggelsen började ta form i Åbo vid 
övergången mellan 1200- och 1300-talet kring 
den vigda Domkyrkan och Stortorget. På 
1400-talet sträckte sig tät bebyggelse ända till 
S:t Olofs dominikanerkloster som fanns vid 
nuvarande Kaskisgatan. Kloster-Mellangatan 
och Klosterågatan gick mellan torget och 
bostadsområdet. 

Den gamla stadsstrukturen i Åbo förnyades efter 
Åbo brand, som härjade år 1827 och förstörde 
2/3 av byggnaderna i staden. I enlighet med 
arkitekt Carl Ludvig Engels detaljplan från år 
1828 utformades området mellan Domkyrkan 
och Gamla Stortorget till ett torg som delades i 
två delar av Nylandsgatan. Samtidigt byggdes 
en pelarrad som stöd för parkbrinken. 
Ursprungligen fanns det fem rum för försäljare i 
skydd av pelarna. Idag är pelarraden en del av 
restaurangen Pinella.

Området vid Stortorget var stadens centrum 
ända fram till Åbo brand. Från och med slutet av 
1600-talet verkade hovrätten i det medeltida 
Kankaishuset. Numera inhyser Kankaishuset 
tillsammans med ett bostadshus byggt av G. E. 
Trygg år 1835 Katedralskolan. Rådhuset, som 
färdigställdes 1736, sanerades efter branden 
och blev bostadshus för köpman A. F. Pfaler. 

Ombyggnadsritningarna för rådhuset, Tryggs 
hus och Brinkalahuset utarbetades av stadsarki-
tekt P. J. Gylich. Även det bostadshus som 
kapten Fredrik Hjelt lät bygga år 1831 är ritat av 
Gylich. Husets konstfärdiga stuckreliefer med 
sina girlangbärande puttopojkar torde vara 
gjorda av ornamentskulptör Carl Wennerström. 
Brinkalahusets nuvarande fasad i nyrenässanss-
til härstammar från en renovering genomförd i 
mitten av 1880-talet.

Empirestenhusen vid Domkyrkotorgets södra 
kant används av Åbo Akademi, som grundades 
1918. Bostadshuset som Johan Christian Trapp 
lät bygga åren 1831-1838 enligt ritningar av 
arkitekt Charles Bass fungerar idag som Åbo 
Akademis huvudbyggnad och Geologicum var 
ursprungligen köpman Nils Petter Cajanders 
bostadshus, som färdigställdes 1838 (P. J. 
Gylich). Institutionsbyggnaden för Åbo Akade-
mis kemister, Chemicum, planerades av arkitekt 
Erik Bryggman och byggdes åren 1948-1951. 
Akademihuset byggdes åren 1802-1815 enligt 
ritningar av arkitekt Carl Christoffer Gjörwell. 
Efter branden reparerades huset och övertogs 
av hovrätten och domkapitlet. 

De äldsta och arkitektoniskt mest stilrena 
byggnaderna i området är belägna längs den 

södra delen av gatan. På tomterna mellan gatan 
och Aura å fanns bostadshus byggda av magis-
ter Christian Ludvig Hjelt i övergången till 
1830-talet och Åbo Underrättelsers tryckeri. På 
andra sidan gatan uppfördes i början av samma 
decennium assessor och hovrättsråd Carl 
Procopés empirehus. På den plats där Åbo 
Akademins botaniska trädgård grundlades i 
mitten av 1700-talet färdigställdes år 1968 
Sibeliusmuseet, planerat av arkitekt Woldemar 
Baeckman. På den norra sidan av trädgården 
ligger ett empirehus (Hus Lindman) som 
distriktsläkare Gustaf Rosen lät bygga. Huset 
planerades av arkitekt P. J. Gylich, som också 
anses ha planerat Hjeltska huset. Procopés 
stenhus antas ha planerats av C. L. Engel.

Till de modernistiska byggnaderna längs Bisko-
psgatan hör bl.a. Åbo Akademis biblioteks 
boktorn, planerat av arkitekt Erik Bryggman, 
och studenthemmet Domus Aboensis som 
planerades av arkitekt Pekka Pitkänen år 1965. 
Nyrenässansen från senare delen av 1800-talet 
representeras av den bostadsbyggnad (Huma-
nisticum) som arkitekt Gustaf Nyström planera-
de år 1898 samt av ärkebiskopens palats, 
planerat av arkitekterna Jac. Ahrenberg och 
Sebastian Gripenberg år 1897.

UNIVERSITETSBACKEN3

På backens norra sluttning reser sig vattenbor-
gen planerad av arkitekterna Erik Bryggman och 
Albert Richardtson år 1933 och på den södra 
sluttningen finns dövskolans byggnader, 
planerade på 1890-talet. Av universitetets ins- 
titutionsbyggnader är biblioteket, färdigställt år 
1954, samt fysik- och kemilaboratorierna 
planerade av arkitekt Aarne Ervi. Huvudbyggna-
den och naturvetenskapernas hus stod färdiga 
år 1959. Juslenia, ritat av arkitekt Aarne Ehojoki, 
färdigställdes 1975. På universitetsbackens 
östra sluttning finns studenthusen A och C, 
simhallen och restaurangen planerade av ar- 
kitekt Erik Bryggman (1952-1955) samt arkitekt 
Olli Kestiläs studenthus B från år 1959. 

KINAKVARNBACKEN

7

Av länssjukhusets paviljongaktigt ordnade 
byggnader färdigställdes år 1881 lasarettsavdel-
ningen, ekonomicentralen, avdelningen för hud- 
och könssjukdomar samt avdelningen för 
mentala sjukdomar. Längs Kinakvarngatan 
byggdes år 1881 ett hus för portvakten och år 
1891 ett hus för underläkaren. Byggnaderna 
planerades av Överstyrelsen för allmänna 
byggnader (L. I. Lindqvist och H. Dahlström). 
Åren 1936-1938 byggdes A-sjukhuset enligt 
ritningar av arkitekterna Uno Ullberg och Jussi 

Tack vare C. L. Engels detaljplan från år 1828 
blev torget centrum för stadens affärsliv. 
Ortodoxa kyrkan och Åbo svenska teater är 
planerade av C. L. Engel på 1830-talet. Den 
modernistiska arkitekturen representeras av 
KOP-triangeln planerad av arkitekt Viljo Revell år 
1961 samt varuhuset Wiklund ritat av Ole och 
Bertel Gripenberg år 1957.

 

TURUN SANOMATS HUS2

Huset som Alvar Aalto planerade för Turun 
Sanomat är en av de första funktionalistiska 
byggnaderna i Finland där arkitekt Le Corbu-
siers fem principer har tillämpats: bärande 
pelare, fri planlösning, fria fasader, fönsterband 
och en takträdgård. Tidningshuset byggdes 
åren 1927-1929. Aalto assisterades av Aino 
Marsio-Aalto samt norrmännen Erling Bjertnäs 
och Harald Wildhagen. 

BIBLIOTEKSKVARTERET3

Av det stenhus i två våningar som uppfördes för 
hovrättens president på 1730-talet och byggdes 
om till tjänstebostad för landshövdingen på 
1760-talet bevarades väggkonstruktioner som 
utnyttjades när trivialskolan byggdes år 1829. 
Ritningarna till skolhuset utarbetades av C. L. 
Engel. Landshövdingens kanslibyggnad från år 
1817 var så välbevarad att den kunde tas i bruk 
på nytt efter smärre reparationer. Det biblioteks-
hus som Fredrik von Rettig lät bygga åren 
1901-1903 och senare donerade till Åbo stad 

LILLTORGET

4

Den byggnad som idag kallas Casagrandehuset 
uppfördes år 1830 med användning av gamla 
murar och fick sitt nuvarande utseende år 1904. 
Man gick till väga på samma sätt med det 
intilliggande stenhuset, som byggdes åren 
1831-1833 och ursprungligen planerades i 
empirestil av P. J. Gylich. Husets nuvarande ut- 
seende och porten som spärrar av gamla 
Brahegatan är från år 1885. 

PUOLALAPARKEN5

Åbo konstmuseum är en av de första moderna 
museibyggnaderna i Finland. Museet byggdes 
enligt Gustaf Nyströms bidrag till en tävling för 
inbjudna arkitekter och färdigställdes 1904. 
Bostadshusen i flera våningar invid parken är 
planerade av Alexander Nyström (Museomäki 
1924 och Päivölä 1908), Fritiof Strandell (Albat-
ross 1910) och Jussi Paatela (Puolala 1912). 
Största delen av trävillorna i snickarstil är ritade 
av byggmästare Adrian Thomander. Åbo svens-
ka samskolas byggnad blev klar 1910 enligt 
ritningar av Wivi Lönn. Iso-Puolala-huset är från 
1770-talet och sidobyggnaden från 1820-talet.

FRÅN NYA TORGET TILL 
HERREKANTEN

7

På 1700-talet tog den nya borgarklassen om- 
rådet i sin besittning och handelsmagasin och 
produktionsanläggningar uppfördes. Till de vik- 
tigaste manufakturerna hörde sockerfabriken 
byggd åren 1756-1758, som efter Åbo brand 

6

4

GERTRUDSBACKEN

Skolan Kerttulin koulu, känd som Mauno Koivis-
tos lärosäte, planerades av stadsarkitekt Johan 
Eskil Hindersson. När skolarbetet inleddes 
hösten 1912 var byggnaden den modernaste 
och största folkskolan i Åbo. I skolan fanns bl.a. 
en badinrättning och ett undervisningskök. 

6

VÅRDBERGSBACKEN

Observatoriet på backens högsta punkt färdigs-
tälldes år 1819 enligt ritningar av arkitekt C. L. 
Engel. På den södra sluttningen finns ett 
område som undgick Åbo brand och idag 
omfattas av Klosterbackens hantverksmuseum. 
Parken kantas av många byggnader från början 
av 1900-talet. Ålderdomshemmet Hemmet 
byggdes åren 1933-1937 enligt ritningar av 
August Krook och Eskil Hindersson. Spoofska 
palatset i jugendstil är från år 1900 (A. R. Spoof 
och A. Nyström) och Villa Solaris från övergån-
gen till 1940-talet (arkitektbyrå Jung & Jung). Vid 
Kaskisgatan ligger våningshusen Hjorten och 
Pantern, som är planerade av arkitekt F. 
Strandell (1903 och 1909). Mellan 1200-talet 
och 1500-talets början låg S:t Olofs kloster 
delvis där Pantern finns idag och delvis vid 
Kaskenlinna, som byggdes i flera faser åren 
1901-1928.

7

TRANEBRUNNSPLAN OCH 
SIRKKALAKASERNEN

Den första byggnaden, planerad av stadsarki-
tekt Gylich, restes invid parken omkring år 1834. 
Finska arméns skarpskyttebataljon placerades i 
Åbo år 1846 och då byggdes en högvakt vid 
Brunnsgatan och ett soldatsjukhus vid Sirkkala-
gatan. Nyrenässanshuset som uppfördes mel- 
lan dessa byggnader i mitten av 1870-talet är 
den första byggnaden i Finland som har pla- 
nerats specifikt som kasern. 

5

4

planerades av friherre K. A. Wrede. Det nya 
huvudbiblioteket färdigställdes år 2007 enligt 
planer av JKMM Arkkitehdit Oy. Empirehuset i 
hörnet som urmakare Elias Ekblom lät bygga år 
1845 planerades av P. J. Gylich. 

Rutt 2

Rutt 1 AURAGATAN6

FRÅN BANK TILL PALATS

Renässanspalatset i hörnet vid Slottsgatan 
byggdes år 1914 som affärshus för Finlands 

9

LASARETTSGATAN

Stenbyggnaden i nyrenässansstil blev klar år 
1892 enligt ritningar av stadsarkitekt Arthur 
Kajanus. Saneringen av byggnaden och det nya 
Tingshuset färdigställdes år 1997 utifrån arkitek-
tbyrå Pekka Pitkänens planer. De tre stenbygg-
naderna som C. L. Engel planerade som under-
visningssjukhus år 1825 byggdes om till kasern 
år 1828 och till länssjukhus år 1858. År 1881 
sanerades byggnaderna och utvidgades till 
pack- och tullhus för ångbåtshamnen. Huset 
som repslagare Erik Ekroth lät bygga i mitten av 
1700-talet representerar det äldsta byggnads-
beståndet i området.

10

MIKAELSKYRKAN OCH PORTSA11

LANTMANNAHUSET

Sydvästra Finlands Lantmannahus är den första 
byggnaden som arkitekt Alvar Aalto planerade i 
Åbo. Lantmannahuset färdigställdes år 1927. 
När huset stod klart flyttade Aalto med familj in i 
den översta våningen, där även arkitektbyråns 
verksamhetslokaler fanns. 

12

VIA BETELKYRKAN TILL 
UNIVERSITETSGATAN

Betelkyrkan uppe på kullen, planerad av arkitekt 
Fritiof Strandell, färdigställdes år 1906. Erik 
Bryggman, vinnaren av en arkitekttävling år 
1927, planerade den affärs- och hotellbyggnad 
som ligger vid sidan av gatan, Hospits Betel och 
kyrkans klockstapel, vilka färdigställdes år 1929. 
Tillsammans med bostadshuset Asunto Oy 
Atrium (tävling 1926, genomförande 1927-
1928), som byggdes samtidigt på tomten 
bredvid, uppstod en enhetlig helhet i italiensk 
anda med sina trappuppgångar. Helheten 
kompletterades av försäkringsbolaget Sampos 
affärs- och bostadshus, som planerades av 
Bryggman och stod färdigt år 1938. Huset 
höjdes åren 1951-1953.

13

FORTUNA

Byggnaden som planerades av C. Bass år 1812 
är Finlands första societetshus och har fungerat 
som Åbos stadshus sedan år 1885. Nyrenäs-
sansfasaden och inomhuslokalerna är ritade av 
arkitekt F. A. Sjöström. Stadshusets flyglar från 
år 1861 är planerade av G. T. Chiewitz. Hovrät-
tens assessor W. J. Qwensel lät bygga huvud-
byggnaden till gården Qwensel omkring år 
1700. Idag finns Apoteksmuseet och museet 
Gården Qwensel på platsen. Stenhuset som 
ligger vid Slottsgatan färdigställdes år 1909 
(Arkitektbyrå Knut Wasastjerna och G. A. Lind- 
berg), Sparbankens nyrenässanspalats blev 
klart år 1890 (Sebastian Gripenberg, skulpturer 
Emil Vikström) och utbyggnaden vid Kristinega-
tan stod färdig år 1912 (Birger Brunila och Valter 
Jung).

8

1

byggdes om till bostadshus enligt ritningar av C. 
Bass. Empirehuset intill sockerfabriken innefat-
tar den första byggnaden som C. L. Engel 
planerade i Finland (Lohmans hus 1814, höjning 
1828). I det empirehus på Auragatans sida, som 
byggdes för apotekare E. Julin år 1829 enligt 
ritningar av C. Bass, finns bevarade delar även 
från det s.k. Augustinska handelshuset som 
byggdes på 1760-talet. Nyrenässanshuset upp- 
fört för försäkringsbolaget Verdandi är ett av 
jugendarkitekten Fritiof Strandells första konsts-
tycken från år 1897.

Bostadshuset Wuorilinna byggdes enligt 
ritningar av F. Strandell år 1907 och den tidigare 
skolbyggnaden planerades av Jac Ahrenberg år 
1910. Även den tidigare flickskolan i nationalro-
mantisk stil från år 1902, som sanerades år 
2004 för att bli Ungdomscentralen Vimma, är 
ritad av Ahrenberg. Skolhuset som färdigställ-
des som handelsinstitut år 1908 och planerades 
av stadsarkitekt J. Eskil Hindersson är den 
första byggnaden i Åbo med en stomme av 
armerad betong. Bostadshuset Auragatan 22, 
som byggdes åren 1919-1920, är också bygg- 
nadstekniskt värdefullt. Stommen består av 
Tapani-plattor, utvecklade av fabrikör Juho Ta- 
pani. Huset uppfördes enligt ritningar av J. O. 
Laiho och Karl Bäckström. Det yngsta bygg- 
nadsbeståndet längs gatan representeras av 
bostads- och affärsbyggnaderna i Salamankul-
ma samt Aurelia. Salamankulma, som färdigs-
tälldes 1961 enligt planer av arkitekterna Matti 
Hakala och Aarne Nuotio, hade ursprungligen 
en fasad av marmor. Åbo svenska församlings 
hus Aurelia, planerat av LPR-arkkitehdit, blev 
klart år 2005. 

Paatela. I anslutning till A-sjukhuset byggdes 
även lokaler för Åbo universitets medicinska 
fakultet (Ragnar Wessman, 1937). U-sjukhuset 
färdigställdes vid Tavastgatan år 1969. Arkitek-
terna Ragnar och Martta Ypyä ansvarade för 
planeringsarbetet. Medicinska fakultetens bygg- 
nader i änden av gatan byggdes åren 1938-
1946 enligt Ragnar Wessmans ritningar och 
åren 1952-1954 enligt Jorma Järvis ritningar. 

Gertrudsbacken är även känd som galgbacken 
på grund av den bestraffningsplats som fanns 
på den västra sluttningen från medeltiden till 
slutet av 1700-talet.

bank enligt ritningar av arkitektprofessor Gustaf 
Nyström. Det omges av Bostads Ab Wilenias 
våningshus, planerade av Arkkitehtitoimisto 
Pekka Pitkänen år 1962, och ett bredvidliggan-
de våningshus ur arkitekt Erik Bryggmans 
produktion. Den höga stenmuren och de låga 
stenbyggnaderna är från 1840-talet och är 
kvarlämningar av en rysk kasern som fanns på 
platsen. Jugendhuset i två våningar byggdes år 
1778 för att fungera som saltmagasin och 
sanerades för bostadsbruk år 1902 enligt 
ritningar av arkitekt Frithiof Strandell. Hotell 
Marina Palace, som färdigställdes år 1974, 
planerades av Unto och Jaakko Rantanen. 
Ångfartyg Ab Bores hus påminner om ett 
barockpalats och är ritat av arkitektbyrå Jung & 
Jung år 1928.

Mikaelskyrkan byggdes åren 1899-1904 enligt 
ett förslag av arkitektstudent Lars Sonck. Sonck 

assisterades av arkitekt Max Frelander i 
planeringen av den fasta inredningen och 
kyrkans ornamentik. Blyglasfönstren tillverkades 
av Willy Baer. Trähuskvarteren som breder ut 
sig bakom kyrkan byggdes för arbetarbefolknin-
gens behov huvudsakligen mellan åren 1900 
och 1906. Byggmästarna Anton Salviander 
samt Kaarlo och Adrian Thomander ansvarade 
till största delen för planeringen av arbetarnas 
bostadskaserner. 


