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Vuonna 1831 Turkuun iski ensimmäinen koleraepidemia, johon menehtyi satoja kaupunkilaisia. Kolera 
oli Vibrio cholerae -bakteerin aiheuttama vakava vatsatauti, joka sai potilaassa aikaan nopeasti etenevän 
nestevajauksen. Tautiin menehtyi puolet sairastuneista.  
 
Vainajia varten perustettiin nopeasti kaksi hautausmaata, toinen Itäharjulle, toinen Tallimäelle. Nykyistä 
Kakolanmäkeä kutsuttiin tuolloin Tallimäeksi 1500-luvulla siellä sijainneiden linnan hevostallien vuoksi. 
Aikalaislähteissä puhuttiin kuitenkin Linnanfältin hautausmaasta, mikä viittaa sen sijaintiin mäen länsirin-
teessä. Kolerasairaala rakennettiin nykyisen Malminkadun ja Kalastajankadun risteykseen. 
 
Linnanfältin kolerahautausmaahan haudattiin luultavasti useaan otteeseen epidemioiden toistuessa 
1800-luvun aikana. Vuodelta 1895 on lehtitieto, jossa valitetaan sitä, että ”kun paikka on ollut ilman ai-
tausta ja muistot melkein kokonaan ovat siitä hävinneet, on viime aikoina sanottua paikkaa alettu käyttää 
rikkojen ja lannan ajopaikkana”. 1900-luvun alkuun mennessä hautausmaa oli jo unohdettu, sillä alueelle 
rakennettiin puutaloja ja Topeliuksen koulu, jolloin saatiin ensimmäisiä yllätyksellisiä havaintoja ihmis-
luista. Tämän jälkeen hautausmaa oli yli 70 vuotta unohduksissa. Vuonna 1909 Tallimäen kentän alue oli 
kaavoitettu puistoksi ja ennen päiväkodin rakentamista paikalla oli jalkapallokenttä.  
 
Muuritutkimus Oy:n suorittamissa arkeologisissa kaivauksissa (2016–2018) päiväkodin alueelta löydettiin 
439 hautaa. Tonttia reunustavien katujen alueelta oli jo aikaisemmin havaittu 45 hautaa (2011–2014, Tu-
run museokeskus). Vainajat oli haudattu pääasiassa arkuissa, osin 2–15 hengen joukkohautoihin. Hau-
datut olivat ilmeisesti pääasiassa tavallisia kaupunkilaisia, lapsia ja aikuisia, mutta myös vankeja ja soti-
laita. Porvarit ja virkamiehet saivat leposijan Itäharjun kolerahautausmaalta.    
 
Miksi Linnanfältin kolerahautausmaa unohdettiin niin nopeasti, saattaa johtua pahamaineisesta taudista, 
johon sairastuminen koettiin häpeällisenä ja Jumalan rangaistuksena. Syynä saattaa olla myös nopeasti 
laajentuneen kaupungin rakentamispaineet. Koleraa esiintyy edelleen köyhissä maissa, joissa hygienia 
on puutteellista ja puhdasta vettä ei aina ole saatavilla.  
 
Jäljellä oleva osa hautausmaata on muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama.  
 
Kuva: Kolerahautausmaan laajuus katkoviivalla merkittynä. Kartta: webmap, Turun kaupunki  
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