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Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos, tontti-insinööri Juhani Lankinen on pyy-
tänyt Turun museokeskuksen/Varsinais-Suomen maakuntamuseon lausuntoa 
osoitteessa Läntinen Rantakatu 15 sijaitsevan rakennuksen (rakennustunnus 
103295893K) kulttuurihistoriallisesta arvosta myyntiä varten. 

 
Taustaa 

 
VII kaupunginosan 1. korttelin tontilla 5 on kolme rakennusta: Läntisen Ranta-
kadun suuntainen yksikerroksinen puutalo (103295893K), joka on Turun kau-
pungin virastokäytössä, sekä kaksi pihalla sijaitsevaa tiilirunkoista talousra-
kennusta, jotka on vuokrattu Kansalliselle kirjakaupalle varastokäyttöön. Tiili-
rakennukset sijaitsevat siten, että puolet niistä on tontilla 5 ja puolet Turun 
Kansallisen Kirjakaupan tontilla 6. Myös niiden omistusoikeus jakautuu tont-
tien rajaviivan mukaan ja palomuurin erottamia puolikkaita käsitellään erilli-
sinä rakennuksina. Tonteilla 5 ja 6 on yhteinen historia 1600-luvun puolivälistä 
aina vuoteen 1912 saakka.  

 
Läntiseltä Rantakadulta Linnakadulle ulottuva pitkänomainen tontti muodos-
tettiin 1600-luvun puolivälissä toteutetussa asemakaavanuudistuksessa. Ton-
tista käytettiin henkikirjoissa ym. asiakirjoissa 1600- ja 1700-luvuilla mm. nimi-
tyksiä Creutz, Sparre (24) ja Wallenstierna tunnettujen omistajiensa mukaan 
tai numeroita Eteläkortteli 596 ja Eteläkortteli 57 (esim. vuonna 1788 Wallens-
tierna 57). Turulle palon jälkeen vuonna 1828 laaditussa kaavassa siitä tuli VII 
kaupunginosan 1. korttelin – Fortunaksi nimetyn – tontit 5 ja 6. Asemakaavan 
regulointi toteutettiin tällä palossa säästyneellä alueella vasta vuonna 1887, 
mutta siitäkin huolimatta vanha tonttinimitys Eteläkortteli 57 säilyi käytössä 
aina 1900-luvun alkupuolelle saakka. Vuonna 1912 tontin Linnankadun puo-
leinen osa erotettiin Kansalliselle Kirjakaupalle. Tonttinumerointi säilyi ennal-
laan vuonna 2016 voimaan tulleessa asemakaavassa. 

 
Tontilla on asunut monta valtakunnan ja paikallisella tasolla vaikuttanutta 
merkkimiestä. Tontin ensimmäinen tunnettu omistaja Lorentz Creutz van-
hempi oli maaherra. Seuraava, Eric Larsson Sparre, oli Turun hovioikeuden 
presidentti ja Joachim Schultz, jolle se siirtyi Sparren leskeltä Barbro Flemin-
giltä 1690-luvulla, asessori. 1700-luvun kunniakkaaseen omistajakaartiin kuu-
luvat mm. maaherra Jakob Bure, asessori Olof Wallenstierna ja lääninkam-
reeri M. I. Stillman, jonka omistusaikana (1740-luvulla) tontilla tiedetään olleen 
kolme puurakennusta: Kuningattaren Jokikadun (nyk. Läntinen Rantakatu) 
puoleisella sivulla oli kellarillinen suuri päärakennus, toinen – ilmeisesti ta-
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lousrakennus – sijaitsi tontin lounaissivun keskellä ja kolmas tontin pohjois-
nurkkauksessa. Kuningattarenkadun (nyk. Linnankatu) puolella oli suuri puu-
tarha. 

 
Läntisen Rantakadun varressa säilyneen päärakennuksen on asiakirjalähtei-
den mukaan rakennuttanut kapteeni Gustaf Adolf Dammert, joka osti tontin 
tammikuussa 1809, ja laajentanut laamanni Adolf Fredrik Willebrandt, jolle 
Dammert myi kiinteistön seuraavan vuoden maaliskuussa. Willebrand asui 
tontilla vuoteen 1859, jolloin hän myi sen ruukinpatruuna Magnus Leonard 
Alftanille. Alftanin kauppiaspojan, kauppias Ernst Fredrikin tekemän konkurs-
sin jälkeen omistajaksi tuli vuonna 1870 kauppias Gustaf Adolf Petrelius. Kun-
nallisneuvoksen arvon sittemmin saaneen Petreliuksen kuoltua vuonna 1910 
tontti jäi leskelle, Johanna Petreliukselle, ja tämän solmittua uuden avioliiton 
musiikkihistorioitsija Otto Anderssonin kanssa, siirtyi talo vuonna 1915 puoli-
son nimiin. Vuonna 1951 omistajaksi tuli Turun kaupunki. 

 
Läntisen Rantakadun suuntainen yksikerroksinen hirsirunkoinen pääraken-
nus, johon liittyy pihasivulla pieni vinkkeli, rakennettiin tai peruskorjattiin 
vuonna 1809. Joensuuntaisessa runko-osassa oli tuolloin sali, seitsemän ka-
maria, tarjoiluhuone ja eteinen. Talon alla oli viisi kivirunkoista, tiiliholvattua 
kellaria. Kiinteä sisustus oli ylellinen: kipsikattoja kiersivät hienot, niin ikään 
kipsiset kattolistat, yhden huoneen katossa – ilmeisesti salissa – oli kudonnai-
nen. Asuinhuoneissa oli seitsemän tuumaa korkeat jalkalistat ja niiden seinät 
oli verhoillut liimavärillä maalatuilla paperitapeteilla. Pihasivun vinkkelissä oli 
keittiö, kaksi kamaria ja eteinen.  

 
Hovioikeudenpresidentti ja ritari Adolf Fredrik von Willebrand muodisti raken-
nuksen jo 1820-luvun alussa. Samassa yhteydessä rakennettiin talon lounais-
päädyn jatkeeksi uudisosa, johon sijoitettiin presidentin työhuoneen, kirjaston 
ja arkistohuoneen lisäksi kylpy- ja toilettihuone sekä nuorten herrojen luku-
huone. Huoneiden lattiat maalattiin öljymaalilla, sisäseinät ja katot tasoitettiin 
kipsillä ja maalattiin, seinät tapetoitiin paperitapeteilla. Osaan kipsikattoja 
maalattiin ornamentteja. Julkisivut maalattiin vuonna 1822 öljymaalilla vaa-
leanpunaisiksi ja listat valkoisiksi. Lautarakenteinen vesikatto katettiin vuonna 
1830 ruotsalaisilla kattotiilillä. Tiilikatteen sai myös uusi laajennusosa, jonka 
seinät maalattiin vuonna 1827 keltaisella ja listat valkoisella öljymaalilla. Sa-
man käsittelyn sai jokikadulle ulottuva talousrakennuksen pääty, joka laudoi-
tettiin ja maalattiin kokonaisuuteen sopivalla tavalla. 

 
Tontin lounaissivustan kaksiosainen ulkorakennusrivi ulottui vuonna 1822 jo 
Kuningattaren Jokikadulta aina Kuningattarenkadulle saakka. Siinä oli 12 yh-
teen rakennettua asuin-, karja- ja ulkorakennusta, joista vanhimmat olivat pe-
räisin 1700-luvulta ja nuorin – Kuningattarenkadun puoleinen makasiini – vuo-
delta 1819. Niiden julkisivut olivat punamullatut. Katujen puoleiset korkeat 
lauta-aidat ja jokikadun puoleinen portti uusittiin vuonna 1819 ja pääportti 
vuonna 1821. Pääportti sijaitsi keskellä Kuningattarenkadun puoleista sivua, 
makasiinin ja puutarhavyöhykkeen välillä. Osa talousrakennuksista purettiin 
1800-luvun puolivälissä Linnankadun leventämisen myötä, osa 1880-luvulla, 
jolloin Linnankadun vastaiset kivitalot rakennettiin, ja viimeiset Kristiinankatu 
1:ssä sijaitsevan jugendkivilinnan tieltä. 

 
Petreliuksen omistuksen myötä tontilla alkoi uusi aikakausi. Osa vanhasta 
päärakennuksesta – Willebrandin vuonna 1822 rakennuttama laajennus ja 
osa talousrakennuksista – muutettiin paitatehtaaksi ja osa jäi asuinkäyttöön. 
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Paitatehtaan silityslaitoksen toiminta osoittautui kohtalokkaaksi, sillä jo 
vuonna 1872 syttyi tulipalo, joka tuhosi kattorakenteiden ohella vanhan sisus-
tuksen. Palon jälkeen laajennusosa korotettiin ja se sai nykyisen ulkoasunsa. 
Varsinaisen asuinosan nykyinen uusrenessanssityylinen ulkoasu ja ilmeisesti 
maalarimestari Samuel Koskisen katto- ja seinämaalausten kruunaama interi-
ööri ovat niin ikään Petreliuksen ajalta. Uudistus, joka käsittää myös pihasivun 
erkkerin, toteutettiin vuosina 1893–1894 kaupunginarkkitehti Arthur Kajanuk-
sen laatimien piirustusten mukaan. 

 
Vuonna 1911 tehdasosa muutettiin jälleen asuinrakennukseksi ja sen Länti-
sen Rantakadun puoleiselle julkisivulle avattiin ovi. Muutospiirustukset laati 
arkkitehti Albert Richardtson. Otto Anderssonin aikana 1920-luvulla avattiin 
mm. klassisistinen eteishalli. Viimeiset muutokset ovat kaupungin omistus-
ajalta; mm. vuosina 1973–74 tehdyn korjauksen yhteydessä avattiin koillis-
päätyyn uusi ulko-ovi, huonejakoon tehtiin joitain muutoksia ja eräiden huo-
neiden lattioita ja seiniä pinnoitettiin. Sisätiloja kohennettiin myös Kulttuuri-
pääkaupunkisäätiö 2011:n toimistotarpeisiin. 

 
Tiilinen luhtikäytävällisen kaksikerroksisen talousrakennuksen, josta puolet 
sijaitsee tontin 5 ja puolet tontitin 6 puolella, rakennutti Petrelius, jonka omis-
tuskaudella molemmat tontit muodostivat vielä yhtenäisen kokonaisuuden. Se 
valmistui vuonna 1887 kaupunginarkkitehti Arthur Kajanuksen piirustusten 
mukaan. Rakennuksen alakerrassa oli alun perin makasiineja, kaksi käymä-
lää sekä talli ja yläkerroksessa makasiineja. Nykyisin se on pääosin varasto-
käytössä. 

 
Vastaavalla tavoin tontin halkaisema yksikerroksinen tiilirunkoinen pienteolli-
suusrakennus liittyy Petreliuksen paitatehtaan toimintaan. Se rakennettiin 
vuosina 1906–1907 rakennusmestari Adrian Thomanderin laatimien piirustus-
ten mukaan. Rakennuksessa toimi pesula 1950-luvulle saakka. Nykyisin se 
on lähinnä varastokäytössä. 

 
Läntinen Rantakatu 15:n puutalo sijaitsee keskellä nk. Fortuna-korttelia, josta 
vuosina 2010–2012 laadittujen suunnitelmien mukaisesti on tarkoitus kehittää 
”uniikki kauppakortteli, matkailukohde, vapaa �ajanviettopaikka, ikkuna varsi-
naissuomalaiseen osaamiseen, kulttuuriin sekä historiaan”. Rakennuksista 
tehtiin mm. kuntokartoitukset sekä niille laadittiin kattavat korjaussuunnitel-
mat. 

 
Herrainkulman alueen tontti rakennuksineen on osa Valtakunnallisesti arvok-
kaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY) määritettyä ja Turun kaupun-
kiseudun maakuntakaavassa suojeltua aluekokonaisuutta. 

 
Läntisen Rantakadun suuntainen päärakennus (103295893K) on suojeltu 
16.1.2016 voimaan tulleessa asemakaavassa (20/2009) asemakaavamerkin-
nällä- ja määräyksellä:  

 
sr-2. Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti, kaupunkiku-
vallisesti ja historiallisesti erittäin arvokas rakennus, jonka omi-
naispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Julkisivukor-
jauksissa tulee käyttää alkuperäisiä ja niitä vastaavia materiaa-
leja. Sisätiloissa suojelu koskee porrashuoneita ja alkuperäistä 
huonejakoa sekä julkisluonteisten sisätilojen alkuperäistä kiin-
teää sisustusta, materiaaleja ja pintakäsittelyjä. Rakennus- tai 
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toimenpidelupahakemusta käsitellessään on rakennuslautakun-
nan kuultava asiassa museoviranomaista. 

 
Asemakaavan mahdollistama uudisosa, rakennuksen länsikulmaukseen osoi-
tettu rakennusala II-kerroksiselle siipiosalle, liittyy Fortuna-korttelin tavoittei-
siin. Uudisosan tarve syntyi mm. asiakkaiden esteettömän sisäänkäynnin ja 
toiminnan vaatiman uuden talotekniikan laitteiden sijoittamisesta siten, ettei 
vanhan rakennuksen arvokas interiööri tärvelly.  

 
Fortuna-korttelissa sijaitsevalla tontilla on otettava huomioon arkeologinen 
tutkimusvelvoite, jota koskeva asemakaavamääräys kuuluu: 

 
sm-1. Alue on muinaismuistolain mukaista muinaismuistoalu-
etta, jolla maaperäänkajoava rakentaminen edellyttää arkeologi-
sia tutkimuksia ennen rakennus-töiden alkamista. Tällaisista ra-
kennustöistä on ilmoitettava museoviranomaiselle vähintään 
vuotta aikaisemmin. 

 
Rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo ja suojelun tavoitteet 

 
Läntisen Rantakadun suuntainen yksikerroksinen, vuosina 1809 ja 1822 ra-
kennettu sekä 1872 ja 1894 uudistettu puutalo (103295893K) on yksi Turun 
rakennusperinnön avainkohteita. Vuoden 1827 palossa säilyneenä sillä on 
erittäin suuri historiallinen merkitys, jota kohottaa sijainti 1600-luvun puolivälin 
asemakaavalla luodun Herrainkulman alueella. Vallassäädyn asutuksen konk-
reettisena muistumana se ilmentää niin suurvaltakauden kuin autonomian 
ajan elämää ja yhteiskunnallista kehitystä. Nykyisessä uusrenessanssityyli-
sessä asussaan se peilaa myös 1800-luvun jälkipuoliskon elinkeinoelämän 
murrosta, jossa vaatimattomista lähtökohdista luotiin pohja Turun teollisuuden 
nousulle.  

 
Rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla Fortuna-korttelissa, joka on yhdessä 
Suurtorin alueen (2. kaupunginosan 2. kortteli) kanssa historiallisesti arvok-
kain, moniulotteisin ja parhaiten pihapiirejä myöten autenttisuutensa säilynyt 
rakennetun ympäristön kokonaisuus Turussa.  

 
Rakennus tulee voimassa olevan asemakaavan mukaisesti säilyttää julki-
sessa käytössä ja siihen tehtävien perusteltujen muutosten tulee olla Fortuna-
korttelin tavoitteita palvelevia. Rakennusta koskevat suojelun ja tutkimuksen 
tavoitteet ulottuvat näkyviä pintoja syvemmälle. Vanha kiinteä sisustus, johon 
kuuluu oleellisesti 1890-luvulta edustavimmissa tiloissa säilyneet seinä- ja 
kattomaalaukset, tulee säilyttää ja kunnostaa konservaattorin erityistyönä. 
Korjauksen yhteydessä tulee varautua myös virastoaikana tehtyjen levytys-
ten, johtokoteloiden ja pintamateriaalien alta mahdollisesti esiin tulevien aiem-
pien pintakäsittelyiden, rakenteiden ja koristemaalausten dokumentointiin ja 
säilyttämiseen.  

 
Julkisivujen osalta säilyttävä korjaus on aina ensimmäinen vaihtoehto. Ne ra-
kennusosat, jotka ovat vääjäämättä tulleet elinkaarensa päähän, voidaan uu-
sia materiaaliltaan, mitoitukseltaan, pintakäsittelyltään ja teknisiltä ominai-
suuksiltaan alkuperäisä vastaaviksi. Talotekniset ratkaisut tulee toteuttaa ra-
kennuksen ehdoilla ja sen ominaisluonnetta muuttamatta. Ilmanvaihdon 
osalta suotavinta on pidättäytyä painovoimaiseen ilmanvaihtoon. 
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