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1300-luvun ensimmäiset vuodet 

©BLOM 2008

Ote maanmittari Johan Tillbergin vuosina 1808/1818 laatimasta kartasta. Kansallisarkisto.

1200-luku
Maaseutuasutusta myöhemmin 
perustettavan Turun kaupungin kohdalla.

Turun kaupunki perustetaan. 
Unikankareen kummulle rakennettu tuomiokirkko
vihitään käyttöönsä. Piispanistuin siirretään Koroisista Turkuun. 
Dominikaanikonventti asettuu kaupungin viereen. Suomen 
ensimmäinen puutarha, ”hortus conclusus”, kuului Kasken-
mäen rinteessä sijainneelle Pyhän Olavin 
dominikaanikonventille.

Turku mainitaan kirjallisessa lähdeaineistossa 
kaupunkina ensimmäisen kerran. Samalta vuodelta 
tunnetaan myös kaupungin vanhin sinetti.

1318 

Novgorodilaiset hävittävät Turkua.

1324 
Turun pormestari ja raati 
mainitaan ensimmäisen kerran.

1300-luvun alkupuoli. 
Suurtorin päähän rakennetaan 
kivinen raatihuone.

Varhaisin maininta Turun katedraalikoulun 
koulumestarista. Katedraalikoulun tehtävänä oli 
ensisijaisesti papiston kouluttaminen. 

1355 Turun vanhin kilta, Pyhän Nikolauksen kilta, 
mainitaan ensimmäisen kerran. Kiltatalo sijaitsi Luos-
tarinkorttelissa Suurtorin eteläpuolella.

Pyhän Yrjänän hospitaali, jossa hoidettiin 
spitaalisia, mainitaan ensimmäisen kerran. 
Hospitaali sijaitsi kaupungin ulkopuolella 
Aurajoen länsipuolella.

1309 1300-luvun jälkipuolisko. 
Kaupunkiasutus laajenee Aurajoen itäpuolella ja 
leviää myös Aurajoen länsipuolelle.



Tekstit:
Mari Helin, Viherliikelaitos
Kaarin Kurri, Kulttuuriasiainkeskus, Turun museokeskus
Aki Pihlman, Kulttuuriasiainkeskus, Turun museokeskus
Iina Paasikivi, Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto
Aki Männistö, Viherliikelaitos

Kuvat:
Etukannen kuva kuvapankki Vastavalo, Turun kaupungin kuvapankki, 
Turun museokeskus, Blom Finland, Mainostoimisto Dimmi, 
Turun ympäristö- ja kaavoitusvirasto, Viherliikelaitos, 
Kiinteistöliikelaitos
Taitto: Mainostoimisto Dimmi
Painopaikka: Turun kaupungin painatuspalvelukeskus, Turku 2011
Paperi: Edixion, ympäristöystävällinen paperi

SISÄLTÖ
Historian siivet havisevat 
yhdessä puistopuiden kanssa ........................ 7

Tuomiokirkonpuisto, Brahenpuisto, 
Porthaninpuisto – Nikolaintorin alueen 
kolme puistoa .................................................. 8

Kaupunki puistojen alla .............................. 12

Turun vanha keskusta ajan virrassa ........... 14

Vanhan Suurtorin ja 
Tuomiokirkontorin alueen 
puiden uusiminen ........................................ 16

Puiden uusimisen suunnitelmakartta ........ 20

Kirjallisuutta ................................................. 22 

4   5 

n. 1410  1414 
Ensimmäinen maininta Aurajoen 
ylittävästä sillasta. Silta sijaitsi 
Suurtorin kohdalla.

1429  1400-luku
Kaupunkiasutus laajenee 1400-
luvulla Mätäjärven korttelissa, kun 
järven länsipäätä täytetään.

    1509 
Tanskalainen 
sotapäällikkö Otte Rud 
miehineen ryöstää Turkua.

1520-luku     1530 
Asiakirjoissa mainintoja 
pihapuutarhojen 
hedelmäpuista.

          1556–1563 
Juhana-herttualla ryytimaa 
ja puutarha hedelmäpuineen 
Turun linnassa. 

Kaupungin ympärille 
rakennetaan tulliaita. 
Se on puinen ja mäkien 
kohdalla kivistä ladottu.

 1634 
Turun vanhin kaupunki-
kartta. Kartta on maanmittari 
Olof Gangiuksen tekemä.

1637 

Turussa aletaan lyödä rahaa kuningas 
Eerik Pommerilaisen aikana. Rahaa lyötiin myös 
Kustaa Vaasan aikana 1520-luvulla ja vuosina 
1556–1558. Rahapaja sijaitsi Turun linnassa.

Dominikaanikonventti eli Pyhän Olavin 
konventti ja suuri osa kaupunkia paloi. 
Palon jälkeen konventti rakennettiin 
kivestä ja tiilestä.

Ruotsi irrottautuu Kustaa Vaasan 
johdolla katolisesta kirkosta. 
Uskonpuhdistus alkoi, ja kirkon valta 
ja omaisuus siirtyivät kruunulle. 

1537 

Linnan edustan (Linnankatu) 
puukujanne perustetaan, 
Suomen ensimmäinen 
kujanne.

1640 
Turun kuninkaallinen 
akatemia perustetaan. 

n. 1650

Pietari Brahen käsky asemakaavan 
uudistamisesta. Herrainkulman 
suuret puutarhatontit syntyvät.

n. 1670
Akatemian 
kasvitieteellinen 
puutarha.

1620-luku

Dominikaanikonventti 
tuhoutuu kaupunkipalossa 
ja sen toiminta loppuu.
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HISTORIAN SIIVET 
HAVISEVAT YHDESSÄ 

PUISTOPUIDEN KANSSA

Vahvasta historiastaan huolimatta alue toi-
mii arjen keskellä ja kaupunkilaisia palvel-
len. Joulurauhan julistus ja viime vuosien 
keskiaikaiset markkinat keräävät paikalle 
tuhansia ihmisiä. Suurtorin alueen puistot 
kuuluvat hoidollisesti edustusviheralueisiin, 
joka tarkoittaa, että niitä hoidetaan päivittäin. 
Näiden puistojen korjaamisessa ja uusimises-
sa kiinnitetään aina huomio ympäristön hy-
vään laatuun sekä kulttuurihistoriallisten ja 
maisemallisten arvojen säilymiseen. Puiston 
kunnostuksessa oli väistämättä edessä myös 
puiden uusiminen. Tehdyssä työssä jokaisen 
puuvanhuksen kaataminen oli harkittua. Kai-
ken kaikkiaan puistoista kaadettiin 20 puuta 
ja uusia istutettiin 69 kappaletta. 

Suurtorin alueen puistot ovat osa Kulttuuri-
pääkaupunkipuistoa vuonna 2011. Laadittu 
puiden uusimissuunnitelma oli yhtenä valin-
takriteerinä Turun nimeämisessä Euroopan 
puupääkaupungiksi 2011 (European City of 
the Trees).

Jokaisella sukupolvella on erilainen maisema, 
omansa. Olemme tehneet osamme tämän 
maiseman säilymiseksi.

             

yleisilme on puiden osalta muuttunut, sillä aina 
ei poistettujen puiden tilalle ole istutettu uusia 
tai ne on istutettu eri paikkoihin. Yksittäisten 
puiden korvaaminen suurten puiden varjoon 
on johtanut siihen, että kasvupaikan valinta 
on perustunut lähinnä valoisuusolosuhteiden 
optimointiin. Tällä tavalla toimien puistojen 
suunnitelmat olivat vaarassa hävitä. Lisäksi viime 
vuosina puita lahottavien sienitautien määrä 
on selkeästi lisääntynyt puiden vanhenemisen 
ja yleiskunnon heikentymisen myötä.

Uusimis- ja täydennyssuunnitelma 
palauttaa puistot loistoonsa

Historiallisten puistojen tilanteeseen oli puu-
tuttava. Niiden tulevaisuuden turvaamiseksi 
päätettiin vuonna 2006 perustaa työryhmä 
laatimaan puille uusimis- ja täydennyssuun-
nitelma. Puiden uusimisen lisäksi puistojen 
kulttuurihistoriallinen ja arkkitehtoninen 
aspekti päätettiin palauttaa. Työryhmään 
kuuluivat Viherliikelaitoksen, Kiinteistölii-
kelaitoksen, ympäristö- ja kaavoitusviraston 
suunnittelutoimiston ja asemakaavatoimiston 
sekä museokeskuksen asiantuntijoita. Alueen 
historialliset ja kulttuurihistorialliset arvot 
olivat koko ajan työskentelyn pohjana. 

Puut ovat tärkeä osa kaupungin ilmettä. Pui-
den ja puistojen merkitys kaupunkilaisille on 
merkittävä. Turun pitkä historia kulkee käsi 
kädessä puistojemme kanssa. Kautta aikojen 
puistoihin liittyvä keskustelu on ollut usein 
hyvin tunnepitoista ja hyvä niin. Haastavaa on 
se, että puistot ovat alati eläviä ja muuttuvia, 
joten niitä ei voi museoida. Toisaalta tähän 
perustuu myös niiden viehätys. 

Historialliset puistot kasvoivat ulos 
alkuperäisestä ilmeestään

Turun tunnetuimmat ja arvokkaimmat his-
torialliset keskustapuistot sijaitsevat Tuomio-
kirkon ja Vanhan Suurtorin välisellä alueella. 
Brahenpuisto, Porthaninpuisto ja Tuomio-
kirkonpuisto rakennettiin 1830-luvun puo-
livälin jälkeen Per Johan Gylichin laatiman 
suunnitelman mukaan. Kyseiset puistot ovat 
kokeneet useita muutoksia, joista suurimmat 
ovat tulleet julkisten muistomerkkien Portha-
nin ja Brahen patsaiden pystyttämisen myötä. 
Puistoissa on selkeästi hahmotettavissa histo-
riallinen kerroksellisuus.

Puistojen vanhimmat istutukset ovat peräisin 
jopa 1830-luvulta. Vuosien saatossa puistojen 
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 1757 
Kasvitieteellinen puutarha 
Aurajoen varrelle 
(nyk. Sibeliusmuseo)

1713–1721
Venäläiset miehittävät 
Turkua isonvihan aikana.

Ensimmäiset pihasyyrenit 
istutetaan apteekkari 
Synnerbergin puutarhaan.

 1734-36 
Samuel Bernerin suunnittelema 
raatihuone rakennetaan, Berner 
nimetään Turun kaupunginarkkitehdiksi.

Pehr Kalm Akatemian 
talousopin professoriksi.

   1750-luku
Puurivit Isolle Kirkkokadulle, 
Suurtorille ja Hämeenkadulle.

n. 17501728 1747 

Professori Pehr Adrian Gaddin 
puutarha Kakolanmäen 
rinteessä.

1752 
Sipsalon tila 
Hirvensalossa 
Kalmin käyttöön.

1765 

Christian Friedrich 
Schröder nimetään 
Turun kaupunginarkki-
tehdiksi.

1760-luku

Puistopromenadi  
istutetaan Kupittaan 
Kaivohuoneelle.
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Uusi asemakaava toi julkiset 
kaupunkipuistot

Vuonna 1828 vahvistettu asemakaava loi aivan 
uudenlaiset edellytykset vehreälle kaupun-
kirakenteelle ja julkisille kaupunkipuistoille. 
Nikolaintorin eli Suurtorin rakentaminen to-
teutettiin 1830-luvun kuluessa. Suunnitelman, 
jonka mukaisesti alue jäsenneltiin kivettyihin 
katualueisiin ja istutettuihin viheralueisiin, laati 
kaupunginarkkitehti Pehr Johan Gylich vuonna 
1835. Keskelle tuli pieni soikea neljään sektoriin 
jaettu puisto, jonka leveä Uudenmaankatu hal-
kaisi kahtia. Toinen istutettava alue osoitettiin 
jokirantaan sillan ja Tuomiokirkon väliin. Sillan 

eteläpuolisen puisto- ja torialueen sekä jokiran-
taan avatun kadun välisen korkeuseron Gylich 
ratkaisi sijoittamalla tukimuuriin 10 doorilai-
sesta pylväästä muodostuvan portiikin, joka 
kätki taakseen viisi pientä puotia. Tuomiokir-
kon puoleisen puiston rantaan tehtiin apparelli, 
lastaustoimintaa palveleva laituri ajoluiskineen. 
Myös pylväikön kohdalle rakennettiin kivilaitu-
ri, joka seuraavalla vuosikymmenellä osoitettiin 
kalasataman käyttöön. 

Nikolaintoria reunustavien tonttien jälleen-
rakentaminen toteutettiin ripeästi 1830-luvun 
vaihteessa. Palossa pahoin vaurioituneet talot 
– kuten vanha Raatihuone, Brinkkalan talo ja 
Hovioikeudentalo – korjattiin ja niiden julki-
sivut muotoiltiin uuden, venäläisvaikutteisen 
empiretyylin ihanteiden mukaisesti. Ainoastaan 
lokakuussa 1817 käyttöön vihitty, Carl Chris-
toffer Gjörwellin suunnittelema Akatemiatalo 
ja Ruotsissa arkkitehdin  koulutuksen saaneen 
Carlo Bassin suunnittelema, vuosina 1831–33 
rakennettu Trappin talo (Åbo Akademin pää-
rakennus) edustivat vielä ruotsalaisvaikutteis-
ta klassismia. Arkkitehti Carl Ludvig Engel 
vastasi kouluksi korjatun Hovioikeudentalon 
arkkitehtisuunnittelusta, mutta miltei kaikki 
muut saivat uudet fasadit Gylichin piirustus-

laudalla. Nikolaintorin aluetta voidaankin 
pitää Gylichin luomuksena. Siitä muodostui 
säännöllisesti artikuloitu monumentaaliaukio, 
jossa kaupunginarkkitehdin kokonaisnäkemys 
ulottui pienimpiinkin yksityiskohtiin: puistojen 
ympärille rakennettuihin aitoihin, kiveys- ja 
istutussuunnitelmiin sekä tukimuureihin. Hän 
mm. määräsi, että kalasataman kiviportaat tulee 
sijoittaa täsmälleen samaan akseliin pylväikön 
keskimmäisen oven kanssa.

Alueen istutustyöt alkoivat vuonna 1834, jol-
loin kirkon tontille istutettiin vaahteroita ja 
lehmuksia. Vähän myöhemmin olivat vuorossa 
Nikolaintorin puistikot, joiden hoito annettiin 
vuonna 1837 puutarhuri Gustaf Adolf Mandel-
lille. Puistot aidattiin ja Mandell sitoutui pitä-
mään käytävät ruohottomina ja korvaamaan 
kuolleet puut uusilla. Eurooppalaisen käytännön 
mukaisesti puita hoidettiin muotoon leikkaa-
malla. Gylichin pylväikkönä nykyisin tunnettu 
toriportiikki räjäytetyistä kivistä valmistettuine 
terassimuureineen valmistui vuonna 1836. Sen 
urakoi kirvesmiesoltermanni A. J. Ekqvist, joka 
rakensi myös puistikoita ympäröivät puuaidat. 
Pylväikön puodeissa myytiin alkuvaiheessa mm. 
lihaa, leipää ja vihanneksia, myöhemmin sen 
suojissa oli tillikka ja kahvila.

Aurajoen, Vanhan Suurtorin ja Tuomiokirkon 
välinen laaja, kolmeen puistoon jakautuva vi-
herkeidas on Turun ensimmäinen kaavoituk-
sella muodostettu ja julkisin varoin ylläpidetty 
kaupunkipuisto. 

Puisto nousi kirjaimellisesti tuhkasta paikalle, 
jossa vielä muutama vuosi aikaisemmin oli le-
vittäytynyt Turun tiheästi rakennettu ydinkau-
punki kapeine katuineen ja 2–3-kerroksisine 
kivitaloineen. Vuoden 1827 suurpalon jälkeen 
kaupunkirakenne uudistettiin täysin. Tärkein 
lähtökohta oli paloturvallisuus, johon pyrittiin 
suunnittelemalla väljä, puistokatujen avulla 
vyöhykkeisiin jäsennelty kaupunki, jonka kadut 
ovat leveät ja suuria tontteja erottaa toisistaan 
lehtipuuistutuksilla varustetut palokujat. Myös 
torikauppaa ja markkinoita varten osoitettujen, 
istutuksilla reunustettujen aukioiden tehtävä oli 
osaltaan ehkäistä palon leviämistä, mutta samal-
la ne muodostivat empiren ihanteen mukaisen 
monumentaaliaukion julkisten rakennusten 
edustalle. Laajin aukioista on Nikolaintori.

Puutarhakulttuuri lähti Turusta

Turun puuistutusten ja puutarhojen historia 
ulottuu satojen vuosien taakse ja usein sanotaan, 

että koko Suomen puutarhakulttuuri on itänyt 
Aurajokilaakson hedelmällisestä maaperästä ja 
suotuisassa ilmastossa. Ensimmäinen puutarha 
kuului oletettavasti Kaskenmäen rinteessä sijain-
neelle Dominikaanikonventille. Tienraivaaja 
ja puutarhanhoidon edistäjä oli myös Juhana-
herttua, jolla oli Turun linnan läheisyydessä 
kirsikoita ja omenapuita kasvava puutarha ja 
ryytimaa yrtteineen. Jo 1500-luvun jälkipuolis-
kolla oli puutarhanhoito saavuttanut vankan 
jalansijan kaupungissa. Porvarit tosin suosivat 
etupäässä kaalimaita.

Ensimmäiset ”hortukset” nykyisen Brahenpuiston 
alueelle muodostettiin 1600-luvun jälkipuoliskolla. 
Toinen niistä kuului Turun Akatemialle ja toinen 
professori Tillandtzille, jonka aloitteesta myös 
akatemian kasvitieteellinen puutarha perustettiin. 
Ne hävisivät kaupunkikuvasta pian 1750-luvun 
puolivälin jälkeen, jolloin Akatemian puutarha 
siirrettiin Aurajokivarteen Piispankadulle. Myös 
ensimmäiset yritykset luoda alueelle puistokatuja 
tehtiin 1700-luvun puolivälissä. Puita istutettiin 
ilmeisen heikoin tuloksin ensin Suurtorille ja 
Isolle Kirkkokadulle ja vähän myöhemmin 
Hämeenkadulle ja Piispankadulle. Säätyläisten 
aloitteesta toteutetuista katuistutuksista parhaiten 
menestyivät Aurajoen länsipuolelle Kuningat-

Nikolaintori jäsenneltiin puistoihin ja kivettyihin 
katualueisiin suunnitelman mukaan, jonka laati 
kaupunginarkkitehti P. J. Gylich vuonna 1835.
Kuva TKA.

Nikolaintori vuonna 1863. Läntistä puistoa oli muutettu jo 1840-luvun lo-
pulla, jolloin puiston keskelle rakennettiin kivennäisvesikioski. Kartassa Pinella 
näkyy jo nykyisellä pakallaan. Keskellä oleva neliö on sen vanha paikka, jonka 
tuntumaan seuraavana vuonna pystytettiin Porthanin patsas. Kuva TMK.
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Nikolaintorin alueen kolme puistoa
Nikolaintorin läntinen puisto vuonna 1854. 
Keskellä puuistutuksia häämöttää vuonna 1849 
rakennetun puistopaviljongin telttakatto, etu-
alalla vuonna 1836 valmistunut pylväikkö, joka 
palveli kalasataman torikauppaa. Vanhan suur-
torin yläpäässä sijainnut entinen raatihuone oli 
tällöin asuinkäytössä ja raatihuoneena käytet-
tiin sen vieressä sijainnutta raatihuonetta (ku-
vassa keskellä). Sen viereinen vanha hovioikeus 
oli palon jälkeen korjattu kouluksi ja 1870-lu-
vulla kouluun liitettiin myös talon joenpuolei-
nen, kauppias Tryggille palon jälkeen korjattu 
talo. Rakenukset ja rakennelmat suunnitteli 
Gylich, ainoastaan Vartiovuorenmäellä kohoava 
Observatorio ja koulutalon fasadi ovat Engelin 
suunnittelemat. Kuva TMK.

Brahenpuisto vuonna 1891. 
Kuvanveistäjä Walter Runebergin 
Pietari Brahe -monumentti pysty-
tettiin vuonna 1888. Samassa 
yhteydessä puistoa laajennettiin. 
Puistoa ympäröivät rakennukset 
olivat liike- ja asuinkäytössä, mm. 
takana keskellä näkyvässä Trappin 
talossa toimi tuolloin Lehtisen 
kahvila ja vasemmanpuoleisessa 
Cajanderin talossa oli apteekki. 
Kuva Daniel Nyblin/TMK.

taren Jokikadulle istutetut puut, joskin niitäkin 
käytettiin milloin tavarapinojen tukina, milloin 
alusten kiinnitystolppina. Akatemian ja yksi-
tyisten henkilöiden luomat puutarhat avasivat 
ovensa kaupunkilaisille. Professori Gadd istutti 
Kakolanmäen rinteeseen toteuttamaansa puutar-
haan mulperipuita ja rakensi sinne huvimajan, 
Amiraali von Stedink rakensi englantilaisen 
maisemapuutarhan luolineen ja obeliskeineen 
Linnankentälle ja kemianprofessori Gadolinin 
Vartiovuorenmäen taakse istuttama puutarha 
muutettiin tivoliksi 1810-luvun lopulla.

 1775 

Puuistutukset Kuningattaren 
Jokikadulle (Läntinen Rantakatu).

1779 
Pehr Kalmin tammi istu-
tetaan Aurajokirantaan.

1782 

Jokirannan puuistutuksia 
näkyy A.G. Leijonhufvudin 
piirroksessa.

1794 
Kemisti J. Gadolinin suuri 
hedelmäpuutarha istutetaan 
Vartiovuoren eteläpuolelle.

1797 

Amiraali von Stedinkin 
englantilainen maisemapuu-
tarha (Amiraalinpuisto).

1802-1817 
C. C. Gjörwellin suunnittelema 
Akatemiantalo rakennetaan.

       1809 
Suomi liitetään Venäjän 
keisarikuntaan.

1811 

Surutoin, huvipuisto 
Gadolinin puutarhaan.

        1812 
Pääkaupunki siirretään 
Helsinkiin.

1820 

Trädplanteringssällskapet i och omkring Åbo 
(Puunistutusseura) perustetaan. 
Suomen ensimmäinen puutarhaseura.

1821 
Puunistutusseura istuttaa Tallinnasta tuotuja lehmuksia 202 kpl 
ja vaahteroita 152 kpl katujen varsille ja sopiville aukeamille. 
1822 virolainen Georg Haetge –arboretum toimittaa 250 poppelia Turkuun.

1822-1826 

Manilla 
– huvipuisto 
Ruissalossa.
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leimaa-antava piirre niille oli alueita kehystävät 
muotoon leikatut vuorijalavat, jotka reunustivat 
myös tärkeimpiä puistokäytäviä. Sisäosiin kyl-
vettiin ruohoa ja istutettiin pensaita. Oleskelu ja 
käyskentely oli sallittu ainoastaan puistokäytävillä. 
Läntisen puiston luonne muuttui oleellisesti jo 
1840-luvun lopulla, jolloin sen keskelle aiemmin 
sijainnut käytävä laajennettiin aukioksi Pinellan 
tarpeisiin, ja puistokäytävät muutettiin kiertämään 
sen ympäri. Ja kun kuvanveistäjä Carl Eneas 
Sjöstrandin veistämä Porthan-monumentti – 
Suomen ensimmäinen julkinen veistos – valta-
si paikan viisitoista vuotta myöhemmin (1864) 
ja Pinella siirrettiin puiston reunaan pylväikön 
yläpuolelle, jatkuivat uudistustyöt. Jo aiemmin 
oli keskimmäisen puiston käytävältä avautunut 
suora linja kohden kahvilapaviljonkia, mutta nyt 
näkymäyhteyttä korostettiin entisestään avaamal-
la Porthanin patsaan eteen Uudenmaankadulle 
avautuva aukio.

Eksoottinen Brahe

Keskimmäinen puisto sai oman monumenttinsa 
vuonna 1888, jolloin sinne pystytettiin suureellisin 
menoin kuvanveistäjä Walter Runebergin veis-
tämä Pietari Brahen patsas. Puistoa laajennettiin 
koilliseen ja itään. Tuomiokirkkosillalta, suoraan 
Brahe-monumenttia kohden, avattiin uusi puis-

Kaupunkilaisten virkistykseksi

Julkiset kaupunkipuistot rakennettiin 1800-luvulla 
viihtyisyyttä, virkistystä ja huvittelua silmällä-
pitäen. Kesäkuussa 1849 avattiin Nikolaintorin 
läntisen puiston keskellä Nils Henrik Pinellon 
rakennuttama ”aistikas ja elegantisti sisustettu 
paviljonki”, joka tarjosi ”herroille ja daameil-
le” kahvia, teetä ja kivennäisvesiä. Tarjolla oli 
mm. ”Lemonad de Gazeus” sekä tuoreita he-
delmätorttuja ”à la Glace”. Vuonna 1864 erit-
täin suosituksi liikemiesten ja kulttuuripiirien 
keskuudessa tullut paviljonki sai väistyä hieman 
sivummalle, kun paikalle pysytettiin Henrik 
Gabriel Porthanin patsas. Samalla kahvila sai 
kaipaamaansa lisätilaa. Pinellaksi sittemmin 
nimettyä puistoravintolaa laajennettiin kahteen 
otteeseen, ensin vuonna 1863 lääninarkkitehti 
Th. P. Chiewitzin ja sitten vuonna 1870 kaupun-
ginarkkitehti C. J. von Heidekenin laatimien 
piirustusten mukaan. Vuonna 1876 Pinella sai 
luvan anniskella paloviinaa. 

Klassinen Porthan

Nikolaintorin kolme puistoa jäsenneltiin hiekka-
käytävillä istutettaviin vyöhykkeisiin tavalla, joka 
on hallittu sekoitus klassismin muotopuutarhaa 
ja englantilaista maisemapuutarhaa. Yhteinen 

tokäytävä. Uudistustyöt suunnitteli puutarhuri 
Oskar Rudolf Gauffin, joka vuosina 1885–1887 
uudisti myös Tuomiokirkonpuiston ja Porthanin-
puiston – kuten puistoja jatkossa kutsuttiin. Bra-
henpuistoon rakennettiin kivennäisvesikioski 
1880-luvun alussa, mutta se ei koskaan kohonnut 
samanlaiseksi seurapiirikeskukseksi kuin Pinella. 
Keskellä hiekka-aukiota jalustallaan kohoavan 
Brahen patsaan ympäristöjärjestelyt herättivät 
arvostelua, eikä korkean rauta-aidan ympäröimän 
Porthan-monumentinkaan ympäristö vastannut 
enää vuosisadan lopulla puistoihannetta, johon 
kuuluivat taidokkaat kukkapenkit tehosteenaan 
eksoottiset agavet ja palmupuut. Kaupungin-
puutarhuriksi nimetty Mauritz Hammarberg 
uudistikin ensi töikseen Brahenpuiston. Vuon-
na 1899 laaditun suunnitelman mukaan puis-
ton diagonaalista keskikäytävää laajennettiin ja 
patsaan ympärille muodostettiin pitkänomainen 
aidattu kukkapenkki, jonka istutukset jatkui-
vat käytävän molemmilla puolilla patsasta ko-
rostavina tapettikuvioina. Seurakseen ne saivat 
tehtailija Wilenin lahjoittamat kaksi korkki-
puuta. Kohden Porthanin patsasta avautuneen 
leveän puistokäytävän varrelle istutettiin leh-
musrivit, ja sen keskelle varattiin pyöreä aukio 
suihkukaivolle. Suihkukaivo jäi toteuttamatta, 
mutta vuonna 1930 paikalle sijoitettiin taiteilija 
Axel Haartmanin suunnittelema, Kirkko- ja 

Luostarinkorttelia ennen paloa kuvaava pie-
noismalli ”Vanha Turku”. 

Eurooppalaistyylinen Tuomiokirkonpuisto

Porthanin patsaan ympäristö uudistettiin vuon-
na 1904, jolloin vietettiin Porthanin kuoleman 
200-vuotismuistojuhlaa. Rauta-aita purettiin ja 
korvattiin kukkamedaljongilla. Tuomiokirkon-
puisto uudistettiin kaupunginpuutarhuri Harald 
Söderbergin vuonna 1908 laatiman suunnitelman 
pohjalta. Gezeliuksenkadun linjausta muutettiin 
siten, että sen varressa sijaitsevan kolmen em-
piretalon (P. J. Gylich 1829–31) ja kadun väliin 
muodostettiin englantilaisen kaupunkisuunnit-
teluihanteen mukaiset pienet eduspuutarhat. 
Keskimmäisenä sijaitsevan päärakennuksen 
ovea kohden avattiin suora käytävä. Tuomio-
kirkonpuiston veistokset, kuvanveistäjä Harri 
Kivijärven Arvidsson-monumentti ja Jussi Män-
tysen joutsenpatsas ”Ylös pyhään pyörryttävään 
korkeuteen” paljastettiin vuonna 1970.

Puistot muuttuvat, Pinella pysyy

Vilkas seuraelämä jatkui Porthaninpuistossa 
1910-luvun taitteeseen, jolloin Pinellan kohtalo 

alkoi olla tuon tuosta vaakalaudalla; mm. vanha 
1870-luvulla rakennettu soittolava purettiin rap-
peutuneena. Toiminta sai kuitenkin aina uutta 
tuulta siipiensä alle ja jatkui miltei keskeytymättä 
aina vuoteen 2004 saakka. Toisin kävi pylväikön 
myymälöissä toimineille vuokralaisille. Uuden 
kauppahallin valmistuttua Uudenmaankadun 
varteen, jäivät vanhat myymäläpuodit varas-
tokäyttöön. Pylväikön pohjoispäätyyn vuonna 
1890 rakennettu yleinen käymälä muutettiin 
1930-luvulla bensa-asemaksi, joka levittäytyi 
osittain myös pylväikköön. Vuonna 1975 pala-
si liike- ja seuraelämä myös pylväikön suojiin. 
Tällöin saneeratuissa tiloissa aloitti toimintansa 
ravintola, jonka olutterassi levittäytyi kesäaikana 
Itäiselle Rantakadulle.

Nikolaintorin alueen kolme puistoa ovat koke-
neet elinkaarensa aikana lukuisia muutoksia. 
Alkuaikojen aidatuista viheraukioista, joissa 
daamit ja herrat käyskentelivät sivistyneesti hiek-
kakäytävillä ja pysähtyivät nauttimaan Pinellan 
kivennäisvesistä, on kasvanut valtaisien lehvästö-
jen kattama keidas, jonka rauhaa ei edes aluetta 
halkovan Uudenmaankadun jatkuva liikenne 
pysty tyystin tärvelemään. Puiden juurien alla 
lepää Suomen vanhin kaupunki.

Kuvanveistäjä Carl Eneas Sjöstrandin veistämä Porthan-monumentti 
paljastettiin vuonna 1864. Patsasta ympäröinyt korkea rauta-aita 
korvattiin 1900-luvun alussa kukkamedaljongilla. 
Taustalla häämöttää Pinella. Kuva vuodelta 1904, TMK.

Tuomiokirkonpuisto uudistettiin 1910-luvun vaihteessa kaupungin-
puutarhuri Hammarbergin tekemän suunnitelman mukaan. 
Säven talon (vas.) edustalle muodostettiin pienet viheristutukset ja 
sitä kohden avattiin aksiaalinen puistokäytävä. Kuva TKA.

Kaupunginpuutarhuri Hammarbergin vuonna 
1899 laatima Brahenpuiston suunnitelma, jonka 
mukaisesti puistoa laajennettiin ja patsaan ympä-
ristöön toteutettiin taidokkaasti muotoillut kukka-
penkit. Suunnitelmassa suihkukaivolle varatulle 
paikalle pystytettiin vuonna 1930 vanhaa Turkua 
esittävä pienoismalli. Puiston oikeassa yläkulmas-
sa näkyvä kioski aloitti toimintansa 1880-luvun 
alkupuolella. Kuva TKA.

:Tuomiokirkonpuisto vuonna 2005. Kuva TMK.

1827 
Kaupungin suuri 
tulipalo 4.–5.9.1827.

Yliopisto muuttaa 
Helsinkiin.

   1828 
Carl Ludvig Engelin asema-
kaava vahvistetaan 
senaatissa 15.2.1828.

Tuomiokirkkosilta 
rakennetaan.

1831 
Päätetään katujen ja yleisten alu-
eitten rakentamisesta, jokirantojen 
kiveämisestä ja istutuksista.

1832 

Rouva Wahlgren istuttaa 5 lehmusta ja 4 vuorijalavaa 
Tuomiokirkkosillan pieleen ja apteekkari Julin jalavia ja 
lehmuksia Auransillan pieleen Aurajoen länsipuolelle.

          1833 
Päätetään istuttaa puita 
Vanhalle Suurtorille. 

1834 

Tullihuoneentorin (Runebergin-
puisto) puuistutukset.

      
Tuomiokirkon suuret 
pääportaat rakennetaan. 

   1835 
Nikolaintorin 
istutetut puistot 
aidataan.

Nikolaintorin 
asemakaavan-
muutos.

1836 
Pylväikkö rakenne-
taan (P. J. Gylich)

1840-luku

Kalasataman laituri uusitaan ja 
Tuomiokirkonpuiston apparelli 
rakennetaan (P. J. Gylich)

            1841 
Kupittaan puutarhakoulun 
toiminta alkaa. Suomen 
ensimmäinen puutarhakoulu.

1842 

Aurajokivarteen Tuomiokirkkosillan ja 
Auransillan välille istutetaan Saksasta 
tuodut puistolehmukset.

       
Vartiovuoren istutukset 
alkavat.

1848 
Almänna promenaden 
(Yleinen käytävä) valmistuu Ruissaloon 
Choreuksen lähteen ympäristöön.

1849 

Nils Henrik Pinellon 
rakennuttama puisto-
paviljonki avataan.



Uudet istutukset ulottuvat 1700-luvulle

Turun Viherliikelaitoksen suunnitelmien mu-
kaisesti Brahen-, Porthanin- ja Tuomiokirkon-
puistoon istutetaan uusia puita. Niiden kohdalla 
tehdään arkeologiset kaivaukset. Turun mu-
seokeskus aloitti kaivaukset Brahenpuistossa 
vuonna 2008. Tutkimuksia jatkettiin Porthanin-
puistossa ja Tuomiokirkonpuistoa kaivetaan 
vuonna 2011. Puiden istuttamiseen riitti se, 
että kasvualustat kaivettiin metrin syvyydelle. 
Keskiaikaiset kerrokset sijaitsevat Brahen- ja 
Porthaninpuistoissa vielä syvemmällä. 

Kaivauksissa saavutettiinkin nimenomaan 
keskiaikaa nuorempia kaupunkikerrostumia, 
pääosin 1700-luvulta. Tutkimuksissa paljastui 
tonttien pihamaita ja rakennusten sekä katujen 
jäännöksiä. Osa rakennuksista oli ollut puisia 
ja osa kivestä ja tiilestä rakennettuja. Kivestä 
ja tiilestä tehtyjä rakennuksia oli toisinaan 
aikojen kuluessa laajennettu ja ne sisälsivät 

eriaikaisia osia. Osa rakennuksista oli ollut 
käytössä pitkään. Tällainen oli Brahenpuistos-
sa paljastunut entisen Kirkkokadun varressa 
ollut tiilirakennus, jossa oli munkkilimityksel-
lä tehtyä muurausta. Rakennus on pystytetty 
keskiajalla tai 1500-luvulla. 

Katuja ja kellareita

Keskiajalta periytyvä Kirkkokatu kulki tuo-
miokirkolta Suurtorille. Katu tuli esille monessa 
kohdin. Sen varressa oli rakennusten jäännöksiä, 
ja 1700-luvun kiveys oli hyvin säilynyt. Tuomio-
kirkon vieressä pari vuotta sitten tehdyn kaiva-
uksen perusteella tiedetään, että Kirkkokatu 
kivettiin ensimmäisen kerran jo 1500-luvulla. 
Ennen sitä katu oli päällystetty puilla ja varhai-
sin Kirkkokatu, joka rakennettiin 1300-luvun 
alussa, oli maapintainen. Huonommin oli säi-
lynyt Kroopinkatu, joka leikkasi Kirkkokatua 
nykyisen Brahenpuiston kohdalla. Kroopinkatu 
ulottui Mätäjärven korttelista Aurajoen rantaan. 
Se oli saanut nimensä Mätäjärvestä Aurajokeen 
laskevasta ojasta, kroopista. Mätäjärvi sijaitsi pari 
sataa metriä tuomiokirkosta kaakkoon. Nykyisin 
järveä ei enää ole. Tuomiokirkolta Suurtorille 
kulki myös Uusi eli Iso Kirkkokatu. Se raken-
nettiin 1600-luvun jälkipuoliskolla ja sijaitsi itään 
keskiaikaisesta Kirkkokadusta. Myös tämän 
kadun läheltä sekä Suurtorin varresta paljastui 
kivirakennusten jäännöksiä. 

Brahen- ja Porthaninpuistossa tutkittiin yhteensä 
yli tuhat neliömetriä. Kaivauksissa esiin tulleet 
rakenteet suojattiin dokumentoinnin jälkeen 
tarpeellisilta osin suodatinkankaalla ja peitet-
tiin. Tiilirakenteita suojattiin juurimatoilla, jot-
ta istutettavien puiden juuret eivät tunkeutuisi 
niihin. Kivi- ja tiilirakennusten alla oli monesti 
kellareita. Ne jätettiin koskemattomiksi. Puiden 
istuttaminen ei vaatinut kaivamista kellariholvien 
yläpintaa syvemmälle. Kaivausten löytöaineisto 
on laaja. Esinelöytöjä on yli seitsemän tuhatta 
fragmenttia. Löydöt ovat pääosin peräisin 1700-lu-
vulta, mutta joukossa on kaivamisen aikoinaan 
sekoittamia maakerroksia ja niistä esinelöytöjä 
keskiajalta alkaen. Aineiston perusteella alueella 
asui varakasta väkeä.

Tutkimukset toivat valoa historiaan

Turun museokeskuksen viime vuosina teke-
mät arkeologiset tutkimukset tuomiokirkon ja 
Vanhan Suurtorin välisellä alueella ovat tuoneet 
runsaasti uutta aineistoa ja uusia tulkintoja 
alueen asutuksesta. Kaivauksissa, jotka tehtiin 
Tuomiokirkon vierustalla ja puistoravintola Pi-
nellan vieressä, saatiin uutta tietoa kaupungin 
varhaisista vaiheista alkaen ja alueen käytöstä 
ennen kaupunkiasutusta. Brahen- ja Porthanin-
puiston tutkimuksissa saatiin laajalta alueelta 
läpileikkaus vuoden 1827 paloa edeltäneestä 
asemakaavasta ja 1700-luvun asutuksesta. 

KAUPUNKI PUISTOJEN ALLA

vierustalla että Vanhan Suurtorin lähellä 
puistoravintola Pinellan vieressä. Arkeolo-
gisten tutkimusten perusteella varhaisimmat 
kaupunkitontit rakennuksineen ajoittuvat 
1300-luvun ensimmäisiin vuosiin. Niiden alta 
paljastui kaupunkia vanhempaa peltoker-
rosta. Näyttääkin siltä, että Turun kaupunki 
perustettiin aivan 1300-luvun ensimmäisinä 

Tuomiokirkon ja Vanhan Suurtorin välinen 
alue oli keskiajalta lähtien vuoden 1827 pa-
loon asti tiheään rakennettu. Alue on entistä 
Kirkkokorttelia. Keskiajalla siellä oli kirkol-
lisia kiinteistöjä ja porvarien rakennuksia. 
1800- ja 1700-lukujen taitteessa alueella asui 
mm. kauppiaita, virkamiehiä ja Turun Aka-
temian opettajia. Turun palon jälkeen alueen 
keskiajalta periytyvä kaupunkikuva muuttui 
aivan erilaiseksi. Entisen tiheään rakenne-
tun kaupunginosan kohdalle tuli puistoja ja 
aukioita. Brahenpuisto, Porthaninpuisto ja 
Tuomiokirkonpuisto rakennettiin 1830-lu-
vulta alkaen. Satojen vuosien asutuksesta 
kertovat kulttuurikerrokset rakennusten ja 
katujen jäännöksineen jäivät puistojen mul-
takerroksen alle. 

Tuomiokirkon ja Vanhan Suurtorin välinen 
alue kuuluu keskiaikaisen kaupungin ydin-
alueeseen sen varhaisimmista vaiheista alkaen. 
Turun museokeskus on tehnyt viime vuosina 
arkeologisia kaivauksia eri puolilla aluetta. 
Joissakin kaivauksissa on päästy tutkimaan 
kaupungin varhaisia vaiheita, osassa kaiva-
uksia on tutkittu vain keskiaikaa nuorempia 
kerroksia. Kaupungin vanhimpia kerroksia 
on tutkittu kaivauksin sekä tuomiokirkon 

vuosina alueelle, jossa oli 1200-luvulla maa-
seutuasutusta. Varhaisin kirjallinen maininta 
Turusta kaupunkina on vuodelta 1309. Vanhin 
kaupunkiasutus sijaitsi Aurajoen itärannal-
la ja ulottui tuomiokirkolta noin neljä sataa 
metriä joen alajuoksulle päin. Tuomiokirkko 
rakennettiin Unikankareen kummulle, jossa 
se nykyisinkin sijaitsee.

Kaivauslöydöistä kerrottiin yleisöopastuksilla 
ja mielenkiintoisimpia löytöjä esiteltiin myös 
sanomalehdissä. Brahenpuiston kaivausten
ensimmäinen ”viikon löytö” oli puolen killin-
gin valtionvelkaraha vuodelta 1799. Kaivaus-
ten löytöjä esittelevä palsta Turun Sanomien 
Ajassa -sivulla 11.5.2008.

Tupakkapiippujen koppia 1700-luvun jälkipuoliskolta. 
Kuva: Turun museokeskus/Maarit Hirvilammi.

Turkua ennen vuoden 1827 suurpaloa. 
Kuvan keskellä on Tuomiokirkolta 
Suurtorille kulkenutta Kirkkokatua. 
Kuva: Turun museokeskus/Päivi Repo.

Arkeologeja työssään Brahenpuiston kaivauksilla (yllä).

Arkeologia kiinnostaa. Yleisöopastus Brahenpuiston kaivauksilla kesällä 2008. 
Kuvat: Turun museokeskus/Ilmo Kajala.

1866 

Sairashuoneenpuiston 
puut istutetaan.

           1866 
Samppalinnanvuoren 
istutukset alkavat Knut 
Forsbergin suunnitelman pohjalta.

1867 

Borenpuistoon istutetaan Saksasta 
hankittuja lehmuksia.

      1870 
Pinellaa laajennetaan 
von Heidekenin 
suunnitelmien mukaan.

1878 

Oscar Rudolf Gauffin 
kaupunginpuutarhuriksi.

              1882 
Uudenmaantielle istutetaan 
lehmuksia ja poppeleita 
kolmiriviseksi kujanteeksi.

Kunnallissairaalantien 
kujanne istutetaan.

1 2   1 3 

1850-luku 
Kakolanmäen vankilan puuistutukset 
alkavat lääninarkkitehti C.Th. Chiewitzin 
suunnitelmien mukaisesti (serpentiini).

1860 

Ruissalon Yleinen käytävä siirretään 
nykyiselle paikalleen Kansanpuistoon.

             1861 
Läntisen ja Itäisen Esplanadin 
puut istutetaan.

1862 

Kaupungintalon puistikon ja Heinätorin 
(Lönnrotinpuisto) puut istutetaan.

                1863 
Pinella siirretään pylväikön ylä-
puolelle ja laajennetaan Chiewitzin 
suunnitelmien mukaan. 

1864 

Porthanin patsas (Carl Eneas 
Sjöstrand) paljastetaan. 

                1865 
Ensimmäiseksi kaupunginpuutarhuriksi Johan 
Ferdinand von Lück. Kupittaan puutarhakoulun
johtaja vastasi myös kaupungin istutuksista.
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”Kolme siltaa tarvitaan hoitamaan liikennettä kaupungin kahden, joen jakaman osan välillä, 
ja on myös saatu aikaan kahdeksan suurta ja tilavaa toria ja avointa paikkaa, kaikki asukkaiden 
sekä maitse kuin meritse tapahtuvan kaupan ja myös vapaamman ilmankierron edistämiseksi, 
mikä säilyttää kansan terveyden.
C . L  E n g e l i n  a s e m a k a a v a n  s e l o s t u s

TURUN VANHA KESKUSTA 
AJAN VIRRASSA 

linjaan, jotta ”rakennus oleellisesti kaunistaisi 
kaupunkia”. Nikolaintorin ympäristö rakentui 
palon jälkeisinä vuosina kaupungin ehdottoma-
na keskustana, Engelin kaavan tarkoituksesta 
huolimatta. Siellä säilyi kaupungin hallinto ja 
sinne rakensivat rikkaimmat kauppiaat ra-
kennuksensa. Kivetyillä alueilla käytiin myös 
torikauppaa. Kaupunginarkkitehti Per Gylich 
piirsi ensimmäisen asemakaavanmuutoksen 
Engelin asemakaavaan v. 1835. Se koskee 
järjestelyä ja puiden istutusta Nikolaintoril-
la. Kaavakartalle piirretty puistojen rajaus ja 
käytäväsommitelma poikkeaa täysin samana 
vuonna tehdystä puistosuunnitelmasta. 

Rakennusjärjestys edellytti, että aukioitten 
ja pääkatujen varteen sai rakentaa vain ki-
virakennuksia. Tämä kivikaupunkisäännös 
toteutui ainoastaan Tuomiokirkon ympäris-
tössä ja Auransillan ja Tuomiokirkkosillan 
välillä Rantakaduilla. 

Kaupunkipalosta uuteen 
asemakaavaan

Vanha kaupunki oli sokkeloinen, nykysilmin 
katsottuna epäilemättä mitä viehättävin turis-
timiljöö. Paloja sattui vanhoissa kaupungeissa 
säännöllisin väliajoin, mutta syyskuun neljän-
nen päivän olosuhteet, vuonna 1827, olivat 
niin kohtalokkaat, että seurauksena oli Poh-
joismaiden suurin kaupunkipalo.

Uuden asemakaavan laatijaksi määrättiin ark-
kitehti Carl Ludwig Engel. Kaupungin pää-
torin Engel sijoitti joen länsipuolelle, nykyisen 
Kauppatorin kohdalle. Tuomiokirkon ja Vanhan 
Suurtorin välinen alue, keskiaikaisen kaupun-
gin ydin, ei vielä Engelin suunnitelmassa ole 
sellainen puistoaukio, joksi se pian palon jäl-
keen päätettiin rakentaa. Asemakaavassa myös 
Suurtorina tunnettu Nikolaintorin alue on vain 
jaettu puurivein kahteen suureen aukioon Uu-
denmaankadun molemmin puolin.

Puuistutukset, kaupunkipuistot ja julkisten 
monumenttien sijoittaminen puistoympäris-
töön olivat eurooppalaisessa kaupunkisuun-
nittelussa uusi idea klassismin ja valistusajan 
perintönä. Turkulaiset tunsivat tyylivirtaukset. 
Tuomiokirkon ja joen välistä piti turkulaisten 
vaatimuksesta poistaa rakennuskortteli, jonka 
Engel siihen ensin luonnosteli. Paloturvalli-
suus oli perustelu, mutta 1800-luvulla vallitsi 
Euroopassa kiihko hävittää goottilaiskirk-
kojen ympäriltä muut rakennukset. Kyse oli 
varmasti myös tyylistä.

Suunnitelmat ja todellisuus

Toria laajennettiin edelleen etelään aina Aka-
temiatalolle asti vahvistuneesta asemakaavasta 
poiketen. Tämä laajennus tapahtui vaakames-
tari Johan Christian Trappin ja kauppias Nils 
Petter Cajanderin tonttikauppojen yhteydessä 
vuosina 1829–1830. Rakennusten julkisivu tuli 
Nikolaintorille päin, muinaisen Hämeentien 

”

Engelin asemakaavakartta. 
Nikolaintori suunniteltiin ympäröitävän vain 

puuriveillä. Luonnosvaiheessa Engel esitti  
vielä rakennuskorttelia kirkon ja joen välille.

Asemakaavanmuutos Nikolaintorin puuistutuk-
sista, v. 1835. Kartta osoittaa, että Nikolaintori oli 
laajennettu aina Akatemiantalolle asti Engelin 
asemakaavasta poiketen jo tätä ennen. 

Koko asemakaavaa uusittiin pariin kertaan, viimeksi v. 1897. Sitä edelsi perusteellinen kartoitus. 1894 laadittu kartta osoittaa tulevan 
kaavan merkinnät, puistot suunnitelmien mukaisina ja alueen nimet kolmella kielellä.

Iso Kirkkokatu ennen 4.9.1827 Turun paloa, C.L Engel

Matkailukartta 1958 nostaa nähtävyydet 
esille. Raitiotie- ja bussilinjat näkyvät 
kartalla. Turku on vielä laajasti matala ja 
tiivis puukaupunki. Uusia kerrostaloja näkyy 
siellä täällä. Puistojen ympäristö on säilynyt 
nykypäiviin asti 1800-luvun alun asussa.

    1885 
Hautausmaan 
lehmuskujanteet 
istutetaan.

      1884 
Tuomiokirkonpuiston 
kioski aloittaa 
toimintansa.

      1885-1887 
Gauffin uudistaa Brahen-
puiston, Tuomiokirkonpuiston 
ja Porthaninpuiston.

      1887 
Brahenpuiston ja 
Porthaninpuiston 
aidat poistetaan. 

       1888 
Pietari Brahen patsas 
(Walter Runeberg) 
paljastetaan.

1889-1905 
Puolalanmäen 
istutustyöt.

      1890 
Arseninkatu muu-
tetaan virallisesti 
Uudenmaankaduksi.

1890-luvun alku 
Urheilupuiston 
rakentaminen alkaa.

               1890 
Pylväikön Tuomiokirkkosillan 
puoleiseen päätyyn rakennetaan 
käymälä (Helge Rancken).

  1894-95 
Rautatientorin 
rakentaminen.

         1896 
Korkkitehtailija Wilénin 
lahjoittamat korkkipuut 
istutetaan Brahenpuistoon.

                      1897 
Ruutukaava-alueen asemakaava uusitaan 
viimeisen kerran kokonaisuutena. Nikolaintorin 
puistoille vahvistetaan nimet asemakaavassa.
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Kaupunkikuva hahmottuu

Nikolaintorin puuistutukset muotoutuivat 
kaupunkipuistoiksi puistosuunnitelmien 
mukaisesti eri vaiheissa. Engelin asemakaa-
va uusittiin kokonaan v. 1897. Kaavakartal-
la alue kuvataan suunnitelmien mukaisena 
piirroksena. Nikolaintori-nimi säilyy vielä 
alueen yleisnimenä. Puistoalueet saavat ni-
mensä: Braahenpuisto ja Porthaninpuisto 
sekä Aurajoen rannan Tuomiokirkonpuisto. 
Itsenäisyyden ajan alussa nimistöstä hävitet-
tiin Venäjän keisarien ja kenraalikuvernöö-
rien nimet. Nikolaintori jaettiin erinimisiin 
osiin: Gezeliuksenkatu, Rothoviuksenkatu, 
Tuomiokirkonkatu, Tuomiokirkontori ja 
Vanha Suurtori. Braahenpuisto korjattiin vasta 
vuonna 1953 muotoon Brahenpuisto. 

Kaupungin kaupallinen keskusta vahvistui 
läntiselle puolelle vähittäiskaupan kehittyessä 
vasta 1800-luvun jälkipuolella. Tuomiokirkon 
ympäristön kauppiastalot siirtyivät perustetun 
Åbo Akademin haltuun 1900-luvun ensi vuo-
sikymmenenä. Turun yliopisto siirtyi Kauppa-
torilta Vesilinnanmäelle 1950-luvulla. 
Poliisilaitos, kansakoulun hammasklinikka, 

kaupungin virastot, tupakkatehdas ja kas-
vavat yliopistot leimasivat suurten puistojen 
ympäristöä aina 1970-luvulle asti. Kun po-
liisi ja sosiaalitoimi kasvoivat ulos vanhoista 
tiloistaan, rakennusten kohtalo tuli jälleen 
punnittavaksi. Aika oli otollinen kulttuuri-
keskuksen perustamiselle Vanhan Suurtorin 
ympäristöön. Kulttuurikeskusta ryhdyttiin 
kehittämään vuoden 1980 alusta tavoitteena 
kansalaisille avoin, historiallisesti arvokkaasti 
korjattu ympäristö. Tärkein päätös oli, että 
alueen rakennuskanta säilytetään vastapainona 
Turun keskustassa tapahtuneelle kaupunki-
kuvan muutokselle. 

Puistoista kansallismaisemaksi

Vanha Suurtori kivettiin kenttäkiveyksellä 
1998. Sen paloa edeltävä hahmo, Porthanin-
puiston reunan alle jäänyt itäinen kortteliraja, 
haluttiin näkyväksi. Torin laitaa osoittaa Kain 
Tapperin Ajan virta -tilataideteos. Puiston 
reunan puurivi jäi kivetylle torille. Puistot 
suojeltiin asemankaavan muutoksella v. 2004. 
Pothaninpuiston poluille annettiin nimet 
Henrik Tempilin polku ja Pinellonpolku. 
Henrik Tempil oli ensimmäinen Katedraa-

likoulun rehtori, Pinellot olivat kulttuuri- ja 
talousvaikuttajia. Asemakaavan määräyksin 
suojellaan puistojen rakenne, puistosuun-
nitelma, puita ei voi suojella, koska ne ovat 
eläviä orgaaneja. 

Entisen Nikolaintorin ympäristön rakennukset 
ja puurivit edustavat empiren ajan ihanteita, 
sen puistot 1800-luvun uutta puistokäsitystä. 
Ympäristö on valtakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä, kansallis-
maisemaa. Sen halutaan olevan osa keskustan 
kehittämistä ihmisille entistä paremmaksi. 
Uusi kevyen liikenteen silta uuden ja vanhan 
keskustan välille on tärkeä osa kehitystä. Sil-
taa ei kuitenkaan sijoiteta sille paikalle, jossa 
muinoin oli kaupungin ainoa silta Suurtorin 
kohdalla. Sillan paikkaa arvioitiin uudelleen 
paitsi kaupunkikuvallisesti, myös toiminnalli-
sesti. Kun kaupungin toiminnallinen keskusta 
on siirtynyt niin vahvasti läntiselle puolelle, 
nähtiin oikeampana sijoittaa silta siten, että 
se näkyy Kauppatorille, Kauppiaskadun pää-
hän. Tavoitteena on näin täydentää kevyen 
liikenteen verkkoa ja houkutella turkulaisia 
ja turisteja kulkemaan keskustasta Aurajoen 
rantaan ja puistoihin.
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Uusien puiden lajivalinnat

Uusia puuistutuksia suunnitellessa valitaan sa-
malla alueen tulevaisuuden lajistoa. Siten kat-
seen on kohdistuttava pitkälle tulevaisuuteen. 
Uusien lajivalintojen lähtökohtana oli puistojen 
nykyinen puusto. Suunnitteluhetkellä yhteensä 
144 puusta vuorijalava (50 kpl), puistolehmus 
(45 kpl) ja vaahtera (24 kpl) muodostivat reilun 
enemmistön. Muut 25 puuta edustivat useita eri 
puulajeja. Pääsyy puiden uusimiselle olivat etenkin 
jalavien ongelmat. Puistojen kolmen yleisimmän 
puulajin osuuden yhteenlaskettu osuus oli noin 
83 %. Tämän vuoksi puulajiston monimuotoi-
suutta oli alueella selkeästi lisättävä.

Vuorijalavan käyttö suurina määrinä ja ko-
konaisuuksina on nykyisin riskialtista. Tämä 
johtuu pääasiassa hollanninjalavataudin (Ophi-
ostoma ulmi s.l.) muodostamasta uhasta. Tämä 
erittäin vaarallinen sienitauti aiheuttaa nykyisin 
laajoja tuhoja mm. Tukholman seudulla. Jala-
vaa tulee puistoihin istuttaa harkiten. Puula-
jivalintoja suunnitellessa Suomeen saapui uusi 
saarnia vaivaava saarnensurma (Hymenoscyphus 
albidus). Lounaisessa Suomessa tyypilliselle 
lehtosaarnelle oli varattu useita istutusalueita. 
Uuden sienitaudin ilmaantuminen aiheutti 
lajivaihdoksia.

Saatujen kokemusten ja nykyajan vaatimusten 
johdosta puistojen puulajiston monimuotoisuutta 
päätettiin laajentaa maltillisesti. Samalla voitiin 
turvata alueen ekologista kestävyyttä sekä rikas-
taa puuston yleisilmettä. Valittujen puulajien 
tuli olla suurikokoisia, tummarunkoisia, vih-
reälatvuksisia ja mahdollisimman pitkäikäisiä. 
Turussa perinteisiä puulajeja täydennettiin lajeil-
la, joiden luonne on enemmän täydennyspuun 
tyyppinen. Osa lajeista on alueella historiallisia 
tai niillä on jokin Turkuun liittyvä historia. Esi-
merkiksi hopeavaahtera liittyy Turun historiaan 
kasvitieteilijä Pehr Kalmin ansiosta. 

Brahenpuisto 

Brahenpuiston puusto on alun perin sommiteltu 
puiston reunojen ja käytävien varsien riveihin. 
Näennäisestä vapaasta sommittelusta huolimat-
ta puusto on voimakkaasti sidoksissa reuna- ja 
käytävälinjojen muotokieleen. Menneiden vuo-
sikymmenten aikana sekä puiston reunoja että 
sisäosien käytäviä rajaavat puuistutukset olivat 
hävinneet ja menettäneet arkkitehtonista merki-
tystään. Puustoa oli myös istutettu alkuperäisten 

Vanhan Suurtorin ja Tuomiokirkontorin alu-
eella sijaitsevat Brahen-, Porthanin- ja Tuo-
miokirkonpuistot ovat Turun arvokkaimpia 
keskustapuistoja. Puistojen puut kuuluvat 
Turun vanhimpiin. Kyseiset puistot ovat ko-
keneet historiansa aikana useita muutoksia. 
Näissä muutoksissa puistojen alkuperäinen 
muotokieli sekä suunnittelulliset ihanteet 
ovat muuttuneet. Tämä kehitys on koskenut 
myös puuistutuksia.

Puistojen vanhin puusto on peräisin 1830-lu-
vulta. Puita lahottavien sienitautien määrä on 
selkeästi lisääntynyt puiden vanhenemisen 
ja yleiskunnon heikentymisen myötä. Laho-
ongelmat keskittyvät pitkälti vuorijalaviin. 
Yleistäen voidaan todeta, että viimeisen 20 
vuoden aikana alueen arvokkaimmat jala-
vat ovat altistuneet jalavanpakurin (Inonotus 
ulmicola) lahovioituksille. Tämän verraten 
uuden ja aiemmin huonosti tunnetun lahot-
tajasienen yleistyminen on ollut nopeaa. Ag-
gressiivisena lahottajasienenä se on aiheuttanut 
monen puuyksilön voimakasta leikkaamista 
ja myös puiden kokonaisia poistoja. Jalavan-
pakuri lahottaa tyypillisesti puiden latvusosia 
ja suuria haaroja.

Toinen jalaville tyypillinen sienilaji suomu-
kääpä (Polyporus squamosus) on lahottajana 
paljon hitaampi. Vanhan Suurtorin ympä-
ristössä se on lahottanut puita jo useita vuo-

suunnitelmien vastaisesti. Puita puuttui paljon ja 
alue oli paikoitellen aukkoinen. Puurivien eheytys 
ja alkuperäisen muotokielen palautus oli Brahen-
puiston puiden uusimisen tärkein tavoite. 

Brahenpuiston keskiosassa sijaitsee kaarisom-
mitelma, joka oli ennen puiston laajentamista 
toiminut vanhan puistoalueen reunaistutuksena. 
Kaarisommitelma oli peräisin vuodelta 1835. 
Tämän historiallisen aiheen palautus oli hyvin 
tärkeä tavoite. Vanhasta aiheesta oli vielä jäljel-
lä kaksi suurikokoista jalavaa, joiden haluttiin 
säilyvän muistopuina. Lahottajasienistä huoli-
matta puiden jatkohoito on mahdollista niiden 
rakenteesta johtuen. Uudeksi puulajiksi valittiin 
pyökki, jonka uskotaan jatkossa menestyvän 
alueella hyvin. Uuden puulajin käyttö korostaa 
kaariaihetta entisestään.

Tuomiokirkontorin vastaista reunariviä täyden-
nettiin uusilla puilla. Alkuperäinen puusto on 
vuodelta 1888. Aiemmin poistettujen jalavien 
tilalle istutettiin uusia vuorijalavia ja vaahteroita. 
Reunarivit Uudenmaankatua vasten täydennettiin 
uusilla puistolehmuksilla ja vaahteroilla.

Brahen patsaalle johtavan käytävän varteen 
istutettiin uusia puita rivin täydentämiseksi. 
Vanhasta puurivistä voitiin säilyttää ainoastaan 
kolme vanhaa lehmusta. Istutetut puut olivat 
useaa puulajia, joten puurivi uudistui monila-
jisena alkuperäisen mallin mukaisesti. Kioskin 
viereiselle nurmikkoalueelle istutettiin ryhmä 
hopeavaahteraa.

Porthaninpuistoon avautuva lehmuskujanne 
(vuodelta 1900) osoittautui suhteellisen hyvä-
kuntoiseksi, joten näiden puiden hoitoa jatketaan 
normaalisti. Kujanteen läheisyyteen istutettiin 
uusia puita kehittäen rivejä monilajisina. Vierei-
seltä nurmialueelta poistettiin nuoria vuorijalavia, 
sillä ne rikkoivat puiston vanhaa muotokieltä. 
Tilalle istutettiin kaukasiansiipipähkinä kat-
seenvangitsijaksi.

Brahen patsaan ympäristön puut eivät vaatineet 
erityisiä toimenpiteitä, sillä ne ovat pääasiassa 
melko nuoria ja hyväkuntoisia. Historiallisesti 
arvokkaan korkkipuun jatkohoito on tärkeää. 
Tämä vuonna 1896 istutettu aikaansa uhmaava 
puuvanhus on jäljellä korkkitehtailija Wilenin 
alkuperäisestä lahjoituksesta. Korkkipuiden 
palauttaminen patsaan ympäristöön koettiin 
tärkeäksi toimenpiteeksi.

Brahenpuiston puiden poistaminen 
aloitettiin 21.2.2008. Työssä 
käytettiin apuna henkilönostimia.

             1898 
Kaupunginpuutarhurin virka 
perustetaan, virkaan nimetään 
Lars Mauritz F. Hammarberg.

1899 
Hammarberg laatii suunni-
telman Brahenpuiston laa-
jentamiseksi ja uusimiseksi. 

Porthaninpuisto ympäröidään 60 cm 
korkein tolpin ja kaksinkertaisin ketjuin, 
puistoon istutetaan 175 koristepensasta.

1902 
Brahenpuistoon istutetaan 
15 280 kukkatainta ja 
4 700 kukkasipulia.

1903 

Porthaninpuistoon istutetaan 
4 200 kukkatainta ja 4 800 
kukkasipulia.

1905-1906
Puistokadulle istutetaan 
katupuita.

1907 
Harald Cyrus Söderberg 
kaupunginpuutarhuriksi .

1910-luku

Annanpuiston 
puuistutukset.

     1910 
Brahen- ja Porthaninpuistoon laitetaan paperikorit ja puihin 
teetetään nimilaput. Kaikkiin Suurtorin puistikoihin tehdään 
hiekkalaatikot lapsille ja Brahenpuistoon talveksi kelkkamäki.

1911 

Tuomiokirkonpuisto uudistetaan 
Söderbergin vuonna 1908 laatiman 
suunnitelman mukaan.

Aurakadun muotopuut istutetaan.

1915    
Veistämöntorille (Pakkarinpuisto) 

istutetaan ensimmäiset lehmukset.
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VANHAN SUURTORIN JA TUOMIOKIRKONTORIN ALUEEN

PUIDEN UUSIMINEN

sikymmeniä. Suomukääpä lahottaa jalavien 
haaroja ja päärunkoja usein monen metrin 
korkeudessa. Vaahteroissa esiintyy vaahteran-
kääpää (Rigidoporus populinus), mikä onkin 
kyseiselle puulajille hyvin tyypillistä. Muissa 
puissa esiintyy myös rikkikääpää (Laetiporus 
sulphureus) sekä helokan (Pholiota) eri lajeja. 
Tuomiokirkonpuiston tilanne osoittautui läh-
tökohtaisesti parhaimmaksi puiden kunnon 
suhteen. Tämä johtui siitä, että siellä jalavien 
suhteellinen osuus oli pienin ja vastaavasti puu-
lajistollinen monimuotoisuus suurin.

Brahen-, Porthanin- ja Tuomiokirkonpuiston 
puille laadittiin uusimis- ja täydennyssuunni-
telma vuonna 2007, jonka mukaisesti puistojen 
puita kehitetään. Puiden uusimisen lisäksi 
puistojen kulttuurihistoriallinen ja arkkiteh-
toninen aspekti päätettiin palauttaa. 
 
Puuston uusimisen periaatteet

Vanhojen puistojen puita voidaan uusia eri 
tavoin. Yleisimmin käytetyt periaatteet ovat 
puurivien uusiminen kokonaisuuksina ja 
puuryhmien tai yksittäisten puiden uusimi-
nen. Jokaisessa menetelmässä on omat etunsa 
ja haasteensa. Puiden ekologisia ja kulttuu-
rihistoriallisia arvoja joudutaan usein rin-
nastamaan maisemallisiin kokonaisuuksiin. 
Yleisesti ottaen puiden uusiminen onnistuu 
mikäli tarjolla on riittävästi vettä, ravinteita, 
kasvutilaa ja valoa uusille puille.

Vanhan Suurtorin ja Tuomiokirkontorin alu-
eella päädyttiin soveltamaan kaikkia edellä 
mainittuja periaatteita. Puistojen vanha muo-
tokieli, voimassaoleva yleissuunnitelma sekä 
asemakaavallisen suojelun edellytykset säily-
tettiin. Puuistutusten vanha alkuperäinen tyyli 
ja henki haluttiin säilyttää. Nykyinen puusto 
haluttiin myös käsitellä kokonaisuuksina ja 
ekologisesti oikealla tavalla. Vanhan puuston 
mahdollisimman laaja säilyttäminen otettiin 
tavoitteeksi.

Puistojen vuorijalavien altistuminen sieni-
taudeille sekä suuri suhteellinen lukumäärä 
olivat pääsyinä puiden uusintaan. Kuvan 
jalavia Brahenpuistossa voidaan vielä ylläpi-
tää muistopuina. Jalavanpakurin aiheutta-
mien lahovikojen vuoksi niiden latvuksia on 
hoitoleikattu voimakkaasti. 
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Porthaninpuisto 

Porthaninpuiston alkuperäinen puusto oli 
hyvin voimakkaasti keskitetty puistoa rajaa-
viin reunariveihin Uudenmaankatua, Van-
haa Suurtoria ja Itäistä Rantakatua vasten. 
Valtaosin tämä puusto oli istutettu vuonna 
1835, joskin puustoa oli puiston muutostöiden 
yhteydessä täydennetty myös vuosina 1885 ja 
1900. Myös Pinellonpolun ja Henrik Tempilin 
polun varret olivat reunustetut säännöllisillä 
puuriveillä. Puistokäytävien rajaamat nurmik-
koalueet istutettiin myös reunustavilla puilla 
sekä kukkivilla pensaslajeilla.

Menneiden vuosikymmenten aikana eten-
kin puiston reunojen puuistutukset olivat 
sirpaloituneet ja menettäneet alkuperäistä 
muotokieltänsä. Puita puuttui paljon ja puis-
to oli paikoitellen hyvin aukkoinen. Näiden 
rajaavien puurivien eheytys olikin yksi Port-
haninpuiston puiden uusimisen keskeisistä 
tavoitteista. Osa vanhoista reunapuista oli 
vielä varsin hyväkuntoisia. Tästä syystä osa 
uusista puuistutuksista suunniteltiin siten, että 
rivien lopullinen yhtenäistäminen tapahtuu 
tulevien vuosien aikana. Kyseisten puiden 
tarkat istutuspaikat ja puulajit määritettiin 
kuitenkin tarkasti.

Vanhaa Suurtoria reunustavaa puuriviä oli jo 
aiemmin uusittu Ajan virta -teoksen (Kain 
Tapper) perustamisen myötä. Tämä uudistus oli 
tehty vuonna 2000. Vanhan Suurtorin edustan 
reuna suunniteltiin puurivillä yhtenäiseksi siten, 
että puiden uusinta tapahtuu useissa vaiheissa. 
Puulajiksi valittiin puistolehmus. Porthaninpuis-
ton kaikki muut puurivit suunniteltiin monila-
jisiksi. Puistoa reunustavat rivit täydennettiin 
vaahteralla ja puistolehmuksilla. 

Puiston lävitse kulkevien käytävien reunus-
tavien puiden suunnittelu osoittautui haasta-
vaksi. Vanhaa muotokieltä haluttiin kunni-
oittaa sekä vanhaa puustoa suojella. Tämän 
seurauksena uutta puustoa sijoitettiin selkeisiin 
aukkopaikkoihin ja poistettujen puiden tilalle. 
Puustoa jouduttiin sommittelemaan enemmän 
vapaamuotoisesti, sillä vanhojen puiden lat-
vukset peittävät laajoja alueita. Uutta puus-
toa suunniteltiin sekä ryhmiin että yksittäin. 
Puulajivalikoimaa haluttiin samalla lisätä. 
Pinella-ravintolan edustan vanhaa puukaa-
riaihetta täydennettiin uudella vuorijalaval-
la. Tulevaisuudessa kaareen istutetaan myös 
hevoskastanja. Tämä myöhemmin istutettava 
puu kuuluu Pinellonpolun varren kokonai-
suuteen, jossa hevoskastanjaa istutettiin lisäksi 

sekä Vanhan Suurtorin että Uudenmaanka-
dun puoleiseen päätyyn. Puiston alkuperäi-
seen lajistoon kuului myös hevoskastanjoja. 
Kaariaiheen viereiselle nurmikolle istutettiin 
yksittäispuuksi tammi. Porthanin patsasta 
ympäröivän aukion reunalle ja Pinellonpolun 
varrelle istutettiin hopeavaahteroita.

Henrik Tempilin polun Uudenmaankadun 
päähän istutettiin uusi puuryhmä poistetun 
jalavan tilalle. Tämän huonokuntoisen puun 
poisto mahdollisti suuremman ryhmän istut-
tamisen kokonaisuutena. Uuteen ryhmään 
istutettiin punasaarnia ja puistolehmuksia. 

Pinella-ravintolan laaja korjaustyö aiheutti 
muutoksia alueen puiden uusimissuunnitel-
maan. Ravintolan maanalaisen laajennuksen 
vuoksi rakennuksen edustan vanhaa puustoa 
jouduttiin poistamaan. Ravintolatoiminnat 
aiheuttivat myös muutostarpeita Pinellan ja 
Uudenmaankadun väliselle alueelle. Alueella 
kasvavaa suurta jalavaa pyrittiin suojelemaan 
ja säilyttämään mahdollisimman hyvin. Ka-
dun edustan viheraluetta täydennettiin uusilla 
puilla ja pensailla.

vain yksittäisiä puita. Puustoa täydennettiin 
hopeavaahteroilla suhteellisen vapaamuotoisesti 
sommiteltuna. Käytävän alapuolen puuriviä 
jatkettiin vaahteralla ja lehmuksella.

Tuomiokirkonpuiston oleskeluaukiolta aukeaa 
erittäin näyttävä maisema kohti Tuomiokirk-
kosiltaa ja Lönnrotinpuistoa. Hienon näkymän 
vuoksi tukimuurin yläpuolista vaahterariviä 
ei palautettu vaan nykyinen puusto päätettiin 
säilyttää. Yksi aiemmin poistettu vuorijalava 
korvattiin kriminlehmuksella. Tälle puulle 
oli jo aiemmin istutettu vastapari Lönnrotin-
puistoon.

Puiden kasvualustat ja istutus 

Kaikille uusille puille rakennettiin suurikokoiset 
kasvualustat mahdollisimman hyvän kasvuun-
lähdön varmistamiseksi. Uudet puut istutettiin 
joko yksittäisiin tai usean puun yhtenäisiin 
kasvualustoihin. Yksittäiselle puulle kaivettiin 
noin 4–5 m:n levyinen ja 1 m:n syvyinen kas-
vualustatila. Puuryhmille ja rivisommitelmille 
varattiin laajemmat yhtenäiset alueet.

Kasvualustakaivannot täytettiin alemman 
50 cm:n vahvuudelta puistoista kaivetuilla 
maa-aineksilla jota näin uusiokäytettiin. Tä-
män maa-aineksen perustehtävänä on kasvu-
alustan rakenteellinen tukeminen, juurten 
kasvun mahdollistaminen syvemmälle sekä 
gravitaatio- ja kapillaariveden sidonta. Ylempi 
50 cm:n kerros täytettiin Viherliikelaitoksen 
valmistamalla hyvälaatuisella lehtipuumullal-
la. Tämän maa-aineksen tehtävänä on tarjota 
kasvun edellytykset uusille puille.

Istutetut puiden taimet hankittiin sekä kau-
pungin omalta taimistolta että kaupallisilta 
taimistoilta. Istutetuilta taimilta edellytettiin 
parasta mahdollista taimilaatua. Puiden is-
tutustyö tehtiin varsin huolellisesti. Erityistä 
huomiota kiinnitettiin mm. oikeaan istutus-
syvyyteen ja juurten käsittelyyn. Istutetut 
puut tuettiin neljän seipään kehikkotuentana 
käyttäen sorvattuja tukiseipäitä. Istutustyön 
jälkeen puita kasteltiin huolellisesti. Puiden 
kasvuunlähtö on ollut varsin hyvää.

Uudet puut istutettiin hyvin huolellisesti. 
Jokainen puu tuettiin neljän seipään kehikko-
tuennalla. Kuvassa istutetaan korkkipuuta 
(Phellodendron amurense) 11.5.2009.

Puiden kasvualustojen rakentamista edelsivät 
laajat arkeologiset kaivaukset. Brahenpuiston 
vanhan kaarisommitelman uusille puille kaivettiin 
yhtenäiset kasvualustakaivannot. Alkuperäiset 
vuorijalavat olivat vuodelta 1835. Puut oli istutettu 
vanhojen rakennusten ja katujen rakenteiden 
päälle.

1910-luku 
Åbo Akademi sijoittuu 
Nikolaintorin ympäristöön.

1917 

Suomi itsenäiseksi
 valtioksi 6.12.

1918 
Åbo Akademi 
perustetaan. 

1919 

Johan Konrad Kornman 
kaupunginpuutarhuriksi.

1920 
Turun yliopisto 
perustetaan.

1924 

Nikolaintori hävitetään nimistöstä, 
tilalle Gezeliuksenkatu, Rothoviuksenkatu, 
Tuomiokirkonkatu, Tuomiokirkontori ja Vanha Suurtori .

        1926 
Mannerheiminpuistoa 
rakennetaan.

       1930 
Yrjänänpuiston 
vaahterat istutetaan. 

Vanha Turku 
–pienoismalli 
Tuomiokirkkoon.

1938 

Aarno Mauri Hellemaa 
kaupunginpuutarhuriksi.

      1932 
Kurjenkaivonkentän 
kujajalavat ja muotopuut 
istutetaan.

1936

Joulurauhan julistuksen 
radiointi Suomen Turusta 
aloitetaan.

    1954 
Heimo Hietala 
kaupunginpuutarhuriksi.

         
Käymälä ja osa Pylväikköä 
muutetaan bensa-asemaksi.

1937

Tuomiokirkonpuisto

Tuomiokirkonpuiston puusto on alun perin 
sommiteltu riviin Tuomiokirkontorin reunaan, 
Gezeliuksenkadun varteen sekä rivistöihin 
kohti Aurajokirannan apparellia (rantalai-
turia) ja Säven taloa. Pääosin puusto on pe-
räisin vuodelta 1835. Puiston muu puusto on 
nykyisin vapaamuotoisemmin sijoittunutta 
mikä johtuu useista muutostöistä. Puusto on 
myös eri aikakausilta sillä istutuksia on tehty 
vuosina 1835, 1866, 1911 ja 2000.

Menneiden vuosikymmenten aikana puistosta 
on poistettu paljon puita. Etenkin Gezeliuksen-
kadun, Säven kujanteen ja apparellin varren 
puustoa on jouduttu poistamaan. Samalla puis-
to on menettänyt alkuperäistä arkkitehtonista 
muotokieltään. Puiden uusimisen tavoitteena 
oli muotokielen palautus sekä puurivien ehey-
tys mahdollisuuksien mukaan.

Puistoa Tuomiokirkontorille rajaava puurivi 
on vielä kohtuullisessa kunnossa. Sen visuaa-
linen ilme on varsin hyvä. Gezeliuksenkadun 
päässä sijaitsevaa vaahterariviä on jo aiemmin 
täydennetty. Riviä eheytettiin edelleen istutta-
malla kolme uutta vaahteraa. Kadun päädyn 
siemenpuusto poistettiin kokonaisuudessaan 
ja korvattiin tammella. Tästä puusta toivotaan 
tulevaisuuden maisemapuuta.

Säven talon eteen johtava monilajinen puu-
kujanne on puiston muotokielessä tärkeä. 
Kujanne on alun perin perustettu kahdessa 
vaiheessa. Jo aiemmin kujanteesta on pois-
tettu puita sekä istutettu muutama uusi puu. 
Kujannetta täydennettiin kahdella uudella 
vaahteralla joutsenpatsaan läheisyyteen. Myös 
hopeavaahteraryhmä sekä kaukasiansiipi-
pähkinä ja vuorijalava istutettiin patsaan ja 
oleskeluaukion läheisyyteen.

Apparellia kohti johtavan käytävän varret ovat 
aikoinaan olleet puuriveillä reunustetut sekä 
alapuolella että tukimuurin päällä. Tukimuurin 
yläpuolen puurivi oli erittäin tiheä ja puusto 
menestyi vanhojen valokuvien mukaan alun 
perinkin huonosti. Rivistä on nykyisin jäljellä 
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MERKINNÄT:

Olemassa oleva puu

Istutettava puu

Myöhemmin istutettava puu

Poistettava puu

Puistossa sijaitseva patsas / veistos

Kiinteistöraja

Brahen-, Porthanin- ja Tuomiokirkonpuistosta 
poistettiin yhteensä 24 puuta. 

Lisäksi poistettiin 4 puuta ravintola Pinellan 
rakentamisen vuoksi. 

Puistoihin istutettiin yhteensä 69 uutta puuta: 

• vaahtera (Acer platanoides)  18 kpl
• hopeavaahtera (Acer saccharinum)  9 kpl
• puistolehmus (Tilia x vulgaris)  9 kpl
• pyökki (Fagus sylvatica fk Gottåsa E)  9 kpl
• vuorijalava (Ulmus glabra)  9 kpl
• punasaarni (Fraxinus pennsylvanica)  4 kpl
• hevoskastanja (Aesculus hippocastanum)  3 kpl
• tammi (Quercus robur)  2 kpl
• kriminlehmus (Tilia x euchlora)  2 kpl
• korkkipuu (Phellodendron amurense)  2 kpl
• kaukasiansiipipähkinä 2 kpl
   (Pterocarya fraxinifolia E)  

Tu r k u  o n  v a l i t t u 
E u r o o p a n  p u u p ä ä k a u p u n g i k s i  v u o d e k s i  2 0 1 1 . 
Ky s e e s s ä  o n  E u r o o p a n 
p u i d e n h o i t o j ä r j e s t ö n  E A C : n 
( E u r o p e a n  A r b o r i c u l t u r a l  C o u n c i l )
m y ö n t ä m ä  k u n n i a n i m i t y s .
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1970 

Arvidsson-monumentti (Harri 
Kivijärvi) ja joutsenpatsas 
(Jussi Mäntynen) pystytetään 
Tuomiokirkonpuistoon.

1973 
Barkerinpuisto 
rakennetaan.

1976 

Pylväikköön ja entiseen 
käymälään sisustettu ravintola 
terasseineen avataan.

       1980 
Suurtorityöryhmä 
perustetaan kehittämään 
kulttuurikeskusta.

1991 

Lauri Laine 
kaupunginpuutarhuriksi.

             1996 
Ensimmäiset Keskiaikamarkkinat 
Vanhalla Suurtorilla.

1998 

Vanha Suurtori kivetään 
kenttäkiveyksellä.

            2000 
Ajan virta Vanhan Suurtorin 
itäisen reunan kohdalle 
(Kain Tapper).

     2002 
Mari Helin 
kaupunginpuutarhuriksi.

2003        2005 
Pinella ja Pylväikkö 
sulkevat ovensa.

2006 

Puiden uusimisen työryhmä 
aloittaa työnsä. 

               2011 
Uudistunut Pinella-ravintola avataan. 
Puiden uusimishanke valmistuu. 

Läpiajoliikenne loppuu 
Tuomiokirkontorilla.

Turku valitaan vuoden 2011 puupääkaupungiksi 
Euroopan kulttuuripäälaupunkivuotenaan.
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