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Johdanto 
 
Herrainkulman rakennushistoriaselvitys on laadittu Turun kaupungin kaupunkisuunnittelussa VII kaupun-
ginosan korttelien 2, 3 ja 36 aluetta koskevan asemakaavanmuutoksen (”Herrainkulma” kaavatunnus 
23/2015) osaselvityksenä. Selvityksessä on tutkittu maankäytön ja rakentamisen vaiheita kahden kortte-
lin alueella. Alueen viidelle vuosisadalle ulottuva rakentamisen historia on sangen pitkä. Yksittäisistä ra-
kennuksista on hankittu käytettävissä olevan aineiston perusteella yleistason tiedot. Vuoden 1823 jälkei-
seltä ajalta lähdeaineisto on melko kattava. Keskeisenä lähdeaineistona ovat olleet kaupunginarkiston ja 
rakennusvalvonnan arkiston pääpiirustukset, museokeskuksen arkiston valokuvat sekä erilaiset kartat. 
Vanhempaa aikaa koskevat tiedot on hankittu pääasiassa maistraatin ja raastuvanoikeuden arkistoihin 
perustuvasta Svante Dahlströmin kortistosta, kartoista sekä tutkimuskirjallisuudesta. Selvityksen alussa 
on taustoittava osuus, jossa on tarkasteltu yhteiskunnallista kehitystä ja maankäytön historiaa Turussa ja 
Herrainkulman alueella 1600- ja 1700-luvuilla. Tämän jälkeen syvennytään tutkimusalueen kaupunkira-
kenteelliseen kehitykseen. Tutkimuksen ytimenä on maankäytön ja rakentamisen selvittäminen kortteli- 
ja tonttikohtaisesti. Raportin lopussa on arvioitu alueen kulttuurihistoriallista, arkkitehtonista ja kaupunki-
kuvallista merkitystä. Valokuvat alueen nykytilasta ovat tekijän. 

Herrainkulman kaavoittaminen ja kaupungin kehitys 1600-luvulta 1700-luvun alkuun 
 
Herrainkulman rakennettu alue on muodostettu osana kenraalikuvernööri Pietari Brahen kaupunkiuudis-
tusta 1639–52. Tätä ennen Aninkaisten ja linnan välinen alue on ollut pelto- ja niittymaata. Kaupungin 
raja ja tulliaita kulki nykyisen Marina Palacen kohdalta. On todennäköistä, että alueella on ollut joitain 
rakennuksia jo ennen Brahen asemakaavaa, sillä jokivarsi kirkon ja linnan välissä on ollut sijainniltaan 
merkittävä.1 
 
Turun asema Ruotsi-Suomen itämaan keskuksena kasvoi 1600-luvulla. Kaupunkiin perustettiin useita 
merkittäviä laitoksia mm. lääninhallitus, hovioikeus ja Turun akatemia. Pietari Brahe toimi Suomen ken-
raalikuvernöörinä 1637–1640 ja 1648–1654, jolloin hän vaikutti aktiivisesti Turun kehittämiseen. Saavut-
tuaan Suomeen 1637 Brahe alkoi heti uudistaa kaupungin asemakaavaa. Kaupunkisuunnittelussa ihan-
teeksi oli tullut renessanssin ja barokin henkeen säännöllinen ja symmetrinen ruutukaava neliskanttisine 
kortteleineen ja tontteineen sekä kadunpääteaiheineen. Brahen suunnitelmana oli laajentaa kaupunkia 
Aninkaisten ja linnan suuntaan. Hän laaditutti vuonna 1639 Tukholman kaupungininsinööri Anders Tors-
tenssonilla asemakaavan, jossa uusia kortteleita suurine tontteineen muodostettiin joen itäpuolelle. Tuo-
miokirkon puoli ja osa Aninkaista esitettiin kaavassa entisenlaisena. Ruutukaavaan pyrittiin siis ensisijai-
sesti uusilla alueilla. Uuden kaavan pääkaduksi tuli Kuningattaren katu, joka oli piirretty suoraviivaisesti 
linnasta Multavieruun. Kadun varrelle merkittiin uusi tori nykyisen Kauppatorin kohdalle. Tonttien perus-
koko oli 615 m2. Osassa kortteleita joki oli lähempänä suoraa pääkatua, ja tontit olivat näissä kortteleissa 
pienempiä.2  
 
Herrainkulma (Herrekanten) oli laaja alue, joka käsitti Linnankadun varren korttelit nykyiseltä 
Kauppiaskadulta Koulukadulle. Tontit oli tarkoitettu aatelistolle, ritareille ja raatimiehille, mistä 
alue sai nimensä. Herrainkulma oli osa Aninkaistenkadun luonaispuolelle 1660 muodostettua 
Eteläkortteli-nimistä kaupunginosaa. Herrainkulma oli otettu nopeasti käyttöön jo 1640-luvun ai-
kana. Muualla kaupunki uudistui hitaasti porvarien vastustuksen vuoksi. Brahe palkkasi jo 
vuonna 1648 maanmittari Hans Hanssonin laatimaan uuden asemakaavan, joka ottaisi enemmän 
huomioon luonnolliset esteet, pinnanmuodot ja muun olevan rakenteen. Herrainkulman ranta-
tonttien rakentaminen oli tässä vaiheessa kuitenkin pitkällä ja tontit säilyivät uudessa 1652 hy-
väksytyssä kaavassa. Kuningattarenkatu pysyi Hanssonin kaavassa pääkatuna, mutta sen linjaus 
muuttui viivasuorasta joen uomaa mukailevaksi. Kyseessä oli linnalta sillalle johtanut, jo keski-
ajalla käytössä olleen Linnatien olemassa oleva linja, joka näkyy myös Torstenssonin 1639 kaa-
van pohjakartassa. Nykyinenkin Linnankatu noudattelee tätä linjausta.3 
 
Koska 1652 kaavassa Linnankatua ei enää pyritty suoristamaan, Herrainkulman kortteleiden poh-
joisrajat uudistuivat Hanssonin kaavassa. Uudisrakentaminen olikin oletettavasti keskittynyt joen 
                                                 
1 Kartta 1634; Lahtinen 2013, 9–10; Kostet & Kupila 2011, 212–216. 
2 Kostet 1996, 40–41. 
3 Kostet 1996, 40–42; Kostet 2011, 48–54; Lahtinen 2013, 9–11. 
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puolelle. Uusi kaupunkialue laajeni Hanssonin kaavassa entisestään kattaen Herrainkulman poh-
joispuolen korttelit Puolalanmäeltä Kakolaan. Uusia kortteleita muodostettiin myös joen itäran-
nalle Sotalaisten alueelle, jossa korttelit vastasivat Herrainkulman rantakortteleita. Katulinjat jat-
kuivat suorina joen yli korostaen uuden kaupunkirakenteen säännöllisyyttä.4 
 
Vuoden 1651 asemakaavaluonnokseen merkittiin, että kaikki Herrainkulman alueen tontit ovat varattuja 
ja rakennettu. Kortteli 2 oli jaettu kahteen kortteliin, ja kummatkin edelleen kolmeen tonttiin, jotka ulottui-
vat Linnankadulta Rantakadulle. Korttelit 3 ja 36 olivat yhtä korttelia, joka oli jaettu poikittain neljään tont-
tiin. Suurtorin alue merkittiin Vanhaksi kaupungiksi ”Gamla Staden Åbo”.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Ote Hanssonin alustavasta luonnoksesta kau-
pungin uudeksi asemakaavaksi 1651. Nykyisten kortte-
lien 2, 3, 36 alue on rajattu kuvaan. Museokeskuksen 
kopio, alkuperäinen kartta Riksarkivet. 
 

 

Rakennettu ympäristö 1600- ja 1700-luvuilla 
 
Herrainkulman talot olivat asukkaiden arvon mukaisesti komeita puurakennuksia, ja usealla tontilla oli 
tuohon aikaan vielä harvinainen puutarha. Herrainkulma edusti 1600-luvulla moderneinta Turkua. Alue 
rakentui lyhyessä ajassa uusimpien kaupunkisuunnittelun virtausten mukaan. Muualla kaupungin uudis-
tuminen oli edelleen hidasta, ja tuomikirkon puolella vanhan kaupunkirakenne ei uutta Hämeenkatua lu-
kuun ottamatta juurikaan muuttunut. Kaupunki paloi useaan otteeseen 1600-luvun loppupuolella, mikä 
edisti uudistuksia. 1600-luvun lopulta 1700-luvun alkuun kaupungin yleinen kehittyminen oli kuitenkin ty-
rehtynyt. Kaupunkia vaivasi katovuodet, kulkutaudit ja nälänhätä. Suuren Pohjan sodan (1700–1721) 
vaikutukset heijastuivat voimakkaasti Turun taloudellisiin oloihin.6 
  
Turussa alkoi 1713 venäläismiehitys. Moni tontinomistaja ja tärkeimmät virkamiehet pakenivat 
Ruotsiin. Uusia rakennuksia pystytettiin ja vanhoja siirreltiin asemakaavasta välittämättä. Säi-
lynytkin rakennuskanta rappeutui. Jälleenrakennus alkoi 1720-luvulla. Uutta kaavaa ei kuitenkaan 
yrityksistä huolimatta ryhdytty laatimaan, vaan pyrkimyksenä oli palauttaa isovihaa edeltänyt 
asemakaava, jota oli tarkistettu Brahen jälkeen maaherra Erik von der Linden toimesta 1656. Kaa-
van laati ilmeisesti jälleen Hansson. Vanhat tontit oli pyritty tässäkin kaavassa enimmäkseen säi-
lyttämään. Suurimpana uudistuksena oli suoran Hämeenkadun toteuttaminen. Kaupunki sai vähi-
tellen, enimmäkseen kaavoihin 1652 ja 1656 pohjautuen, sen muotonsa, joka säilyi aina 1827 
suurpaloon saakka.7 
 
Rakentamisen valvonta alkoi 1720-luvun jälleenrakentamisen yhteydessä. Vuonna 1725 rakennuspaikat 
ja tontit määrättiin mitattaviksi ja tontit aidattaviksi, jotta tontin rajat tulivat näkyviksi. Tällä pyrittiin edistä-
mään siirtymistä sekasorron jälkeen kaavan mukaiseen rakentamiseen sekä rakennusten pysymistä 
omilla tonteillaan. Rakentaminen tuli luvanvaraiseksi. Turussa sovellettiin alkuun Tukholman rakennus-
järjestyksiä. Rakentamista säädeltiin lisäksi erillisillä julistuksilla. Paloturvallisuuden vuoksi puurakennus-
ten julkisivuseinien tuli olla yksikerroksisia. 1700-luvun loppupuolella yleistyneet taitekatot mahdollistivat 
julkisivultaan yksikerroksiset, käytännössä kaksi- ja kolmikerroksiset puurakennukset. Ne kuitenkin kiel-
lettiin vuoden 1805 palojärjestyksessä. Julkisista rakennuksista edellytettiin piirustuksia vuodesta 1776 
                                                 
4 Åbo Stadhs Affrtiningh 1652. 
5 Kartta 1651, TMK. 
6 Perälä 1984; 117–124 Kostet 1996, 42–47; Kostet & Kupila 2011, 212–216, 243–245. 
7 Kostet 1996, 42–47; Kostet & Kupila 2011, 212–216, 243–245; Kostet 2011, 53; Lahtinen 2013, 9–10. 
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alkaen. Muista rakennuksista vaadittiin piirustuksia vasta vuodesta 1823, jolloin kaupunki sai ensimmäi-
sen oman rakennusjärjestyksensä.8 
 
Venäläismiehityksen vuoksi kaupungin väkimäärä oli romahtanut ja lähes puolet tonteista oli tyhjillään. 
Ison vihan aikaan Herrainkulman alueesta ainakin osa oli muuttunut köyhälistön asuttamaksi ja osa ton-
teista oli autioita. 1700-luvun loppupuoliskolla alue alkoi siirtyä varakkaimmalle porvaristolle, kauppiaille, 
laivanvarustajille ja tehtailijoille. Kummassakin korttelissa toimi 1700-luvun lopulla kaksi merkittävää 
tekstiiliteollisuuslaitosta, korttelissa kaksi oli jo 1738 perustettu verkamanufaktuuri ja purjekangastehdas 
aloitti toimintansa 1781 korttelissa kolme. Linnankatu kivettiin ja Kuningattaren Rantakadulle istutettiin 
lehmuksia. Ajan kaupunkiympäristö oli toiminnoiltaan sekoittunutta. Tonteilla oli samaan aikaan sekä 
tuotantoa ja kauppaa että asumista ja siihen liittyen kasvimaita ja kotieläimiä. Joen puoli oli liikenne- ja 
satamaympäristöä. Rantakadusta oli muodostunut hyvä paikka yrittäjille ja joen varren rakennuksiin si-
sustettiin kauppahuoneita.9 
 
Kuva 2. 1740–43 laadittu kaupunkimittaus on ensimmäinen kartta, joka esittää tarkasti rakennusten sijainnin kaupungissa. Kris-
tiinankatu on kolmas katu torilta länteen. Kristiinankadun länsipuolella ollut rantatontti kattoi kokonaisen korttelin (Läntinen Ran-
takatu 19–21; Linnankatu 20–22). Tämän korttelin eteläpäässä on lyhyt, myöhemmin korttelin 2 sisään jäävä poikkikatu. Poikki-
kadun ja Eskelinkadun väliin muodostuvassa korttelissa on kaksi tonttia (Läntinen Rantakatu 23–25; Linnankatu 24–26). Eske-
linkadusta itään on neljä rantatonttia yhdessä korttelissa (Läntinen Rantakatu 27–31; Linnankatu 28–32).  Korttelissa on alku-
jaan ollut kolme isoa tonttia, Eskelinkadun puoleiset kaksi tonttia (Schäfer) on jaettu pitkittäin kahtia. Linnankadun pohjoispuo-
lella Herrainkulman tontteja on jo alettu jakaa pienemmiksi ja myös poikkisuuntaan. 

 
Uuden kaupungin puolella suuria tontteja jaettiin pienempiin 1600-luvun jälkipuolella ja 1700-lu-
vun alussa. Pikkuvihan aikaan laaditussa vuosien 1741–1743 mittauskartassa Herrainkulman alue 
on rakennuskannaltaan melko väljää ja rakentaminen on keskittynyt rantatonteille. Kuningatta-
renkadun eli Linnankadun pohjoispuolen korttelit ovat Puolalanmäen ja Aninkaisten välistä alu-
etta lukuun ottamatta enimmäkseen rakentamatta ja maatalouskäytössä. Rantatontit välillä nykyi-
nen Aurakatu ja Koulukatu ovat säilyneet suurina lukuun ottamatta Läntinen Rantakatu 27:ssä 
sijaitsevaa kahtia jaettua Schäferin tonttia (612 ja 612a / 73 ja 74). 1740-luvulla Kristiinankadun ja 
Ursininkadun välillä kaikki Linnankadun ja Rantakadun väliset tontit oli rakennettu. Tontit ovat 
tässä vaiheessa korttelin sivun mittaisia ja pitkänomaisia ulottuen rannasta Linnankadulle 
saakka. Nykyisen Herrainpolun kohdalta Kristiinankadulle saakka rakennusrivi oli rannan osalta 
tiivis ja yhtenäinen. Tonteilla oli puutarhat Kuningattarenkadun puolella ja päärakennukset ran-
nan puolella. Enin osa päärakennuksista oli toteutettu kadunsuuntaisesti, kun vanhan kaupungin 
puolella rakentaminen noudatteli vielä keskiaikaista tapaa sijoittaa rakennuksen pääty kadulle. 
Piharakennukset ovat sijainneet tonttien reunoilla pääkatuun ja jokeen nähden poikittain. Suuri 
osa rakennuksista oli kivijalallisia eli niissä on ollut kellaritila tai tuulettuva alusta.10 
 
Nykyinen kortteli 2 oli vielä 1700-luvun alkupuolella jaettu kahdeksi kortteliksi. Gadolinin mittauskartassa 
1754–56 korttelit on yhdistetty yhdeksi ja korttelissa on vain kaksi kiinteistöä, joista toinen oli pienempi 
numerolla 609 ja toinen oli kolmesta tontista muodostettu suurikokoinen kiinteistö numeroilla 600, 601 ja 
608. Korttelit 3 ja 36 olivat yhtä korttelia. Nykyinen Marinan tontti 36-1 oli tässä vaiheessa numeroilla 613 
ja 614. Niiden länsipuolella oli poikkikatu ja tontti 615, joka liitettiin myöhemmin kortteliin 3 (= 36+3). 

                                                 
8 Kostet 1996, 45–47; Dahlström 1930, 224–258. 
9 Laaksonen 2007, 71–73; Lahtinen 2013, 10–18. 
10 Kartta 1741–43; Charta öfver Stapel Staden Åbo 1756. 
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Tonttien 3-4 ja 3-6 paikalla oli tontti 612, joka oli lohkottu Eskelinkadun suuntaisesti tontteihin 612 ja 
612a. Kaikki tontit ulottuivat Linnankadulta Rantakadulle. Uudet tonttinumerot tulivat käyttöön 1786. 
 
Maanmittari C.P. Hällströmin 1790-luvulla laatimassa tarkassa tussilaveerauksessa Aurajoen rannoista 
(kuva 3) on esitetty korttelien 2, 3 ja 36 tiivis rakennuskanta joen puolella. Suurimmat rakennukset olivat 
Eskelinkadun pään molemmin puolin. Kuvan keskikohdan oikealla puolella näkyvät edelleenkin ole-
massa olevat Läntinen Rantakatu 27:n rakennukset (ravintolarakennus ja entinen suolamakasiini). Ku-
van vasemmassa laidassa olevat rakennukset sijoittuvat nykyisen Marinan paikalle. Kaupunkikuva ei ole 
rakennuskannaltaan mitenkään yhtenäinen, mutta kuitenkin hyvin huoliteltu. Rantakatu on kivetty ja Es-
kelinkadun päästä nykyiselle Marinalle kaikkien tonttien edustalle on istutettu puita. Rantaan on panos-
tettu, sillä joki oli kaupan pääasiallisin liikenneväylä ja Herrainkulma toimi satama-alueena. Rakennusten 
väleissä on pystylaudoitetut aidat, ja portit ovat kalanruotoportteja. Kaksikerroksisia rakennuksia on 
kaksi, tontilla 73 Läntinen Rantakatu 27:n suolamakasiini ja tontilla 75 (kuvan keskellä) kapea rakennus, 
jonka pääty on joen suuntaan. Muut rakennukset ovat pitkiltä julkisivuiltaan yksikerroksia. Matalien ra-
kennusten räystäslinja on yhtenäinen lukuun ottamatta oikealla olevan tontin 76 rakennusta, joka on hie-
man muita korkeampi. Rantamuuri on hiljattain rakennettu ulottuen tontille 76 saakka. Muurin päässä on 
pistolaituri ja muurissa on rantautumista varten aukkoja joka kiinteistön kohdalla. Muuri sijaitsee tässä 
vaiheessa nykyistä rantaviivaa sisempänä. Kuvasta erottuu hyvin, miten rantatöyräs viettää jyrkästi jo-
keen ja penkka on nykyistä leveämpi. 
 
 
Kuva 3. Maanmittari C.P. Häll-
strömin piirros 1790-luvulta. 
Kuva on nykyisten Kristiinan-
kadun ja Ursininkadun väli-
seltä alueelta. Kuvan keski-
kohdan oikealla puolella näky-
vät edelleen olemassa olevat 
Läntinen Rantakatu 27:n ra-
kennukset, korkein rakennus 
on vanha suolamakasiini ja 
sen oikealla puolella Eskelin-
kadun pää. Kuva Maarit Ta-
lamo-Kemiläisen artikkelista 
Schäferin tontti Läntisellä Ran-
takadulla (1996), alkuperäinen 
KA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Ursininkadun ja Her-
rainpolun välinen alue kuvat-
tuna vuonna 1970, juuri ennen 
Marina Palacen rakentamista. 
Oikeassa reunassa osittain 
näkyvä rakennus on sama 
kuin 1700-luvun kuvassa kes-
kikohdan oikealla puolella 
oleva rakennus. Korttelin 3 
kaupunkikuva modernisoitui 
muuta ympäristöä myöhem-
min. Kuva YTO/KS. 
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Nykyisen korttelirakenteen muodostuminen 
 
Kadut ja korttelit 
 
Korttelien 2,3, ja 36 hahmo on säilynyt jokseenkin samakaltaisena 1600-luvun puolivälistä saakka, jolloin 
alue asutettiin Hanssonin kaavojen mukaisesti. Vanhan linjauksen mukainen Linnankatu ja joki ovat an-
taneet pitkään säilyneet rajat Herrainkulman alueelle. Marinan tontin 36-1 länsiraja on siirtynyt ulommas 
alajuoksulle poikkikadun ollessa 1600–1700-luvuilla hotellin eteläpäädyn kohdalla. Herrainkulma säilyi 
vuoden 1827 Turun suurpalossa eikä alueen maankäyttöön tullut Engelin kaavan 1828 myötä kadunle-
vennyksiä lukuun ottamatta merkittäviä muutoksia. 
 
Katuihin rajautuvien tonttien ulkorajat ovat siirtyneet sisemmäs katujen levennysten yhteydessä. Jo En-
gelin asemakaavassa 1828 kadut olivat aiempaa huomattavasti leveämpiä. Kaavan mukainen kadunra-
kentaminen eteni kuitenkin hitaasti palosta säästyneen Herrainkulman alueella. Jälleenrakennusta ra-
hoittanut senaatti määräsi, että Linnankatu oli toteutettava kaavan mukaisessa leveydessään vuoteen 
1851 mennessä, minkä vuoksi kaupunki ryhtyi 1840-luvulla pakkolunastamaan Linnankatuun rajautuvia 
tonttiosuuksia. Kortteleiden 2 ja 3 (ja 36) alueella tonttimaan lunastuksia tehtiin vielä 1851. Birgerinkatu, 
nykyinen Ursininkatu sijaitsi kokonaan eri paikassa kuin vanha poikkikatu. Uusi katu alkoi hahmottua 
vasta 1870-luvun lopulla, kun osa kadun paikan päällä olleista rakennuksista purettiin. Kehruuhuoneen-
katu eli Eskelinkatu säilyi samalla paikallaan, mutta sekin leveni vuoden 1827 kaavassa. Palontakaiset 
rakennukset pitivät sen kuitenkin vanhassa kapeudessaan 1880-luvulle saakka. Läntinen Rantakatu vas-
tasi aiempaa Kuningattaren jokikatua, mutta jokeen viettävänä se kuitenkin täytettiin ja tasoitettiin. Alu-
een rantamuurit oli edellisen kerran uusittu urakkakilpailutusilmoitusten perusteella noin 27 metrin osuuk-
sina välillä 1847–1860.11 Linnankatua levennettiin lisää kaavamuutoksella 1949 (asemakaavanmuutos 
16/1949). Kadun levennyksessä Suomen Pankin kohdalla säilytettiin kuitenkin Engelin kaavan mukainen 
katulinja, jotta pankkirakennus säilyisi kokonaan tontilla. Kristiinankadun puolella on säilynyt nykypäivään 
saakka Engelin kaavan mukainen kiinteistö- ja kortteliraja. 
 

 
Kuva 5. Kartta 1741–43. Oikealla näkyvät 
kaksi korttelia ovat Eskelinkadun ja Kristiinan-
kadun rajaama nykyinen kortteli 2. Tässä vai-
heessa oikeanpuoleinen kortteli (tontit 70–71) 
ja puolet keskellä olevasta korttelista (tontti 
69) kuuluivat Wechterin verkamanufaktuuriin. 
Vasemmalla oleva kortteli on nykyisin korttelit 
3 ja 36, johon kuuluu myös osa vasemmalla 
näkyvästä tontista 89–90. 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6. Ote vuosina 1754–56 laaditusta kau-
punkimittauksesta. (Gadolinin kartta). Kartan 
vasemmanpuoleisen korttelin tontit vasem-
malta: 614, 613, 612a ja 612, oikeanpuolei-
sen korttelin tontit 609 vasemmalla sekä ton-
teista 600, 601 ja 608 muodostuva kiinteistö 
oikealla. Nykyinen Herrainpolku kulkee tont-
tien 613 ja 612 rajalla.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
11 Pääpiirustukset TKA ja TKAD; Nikula 1972, 93; Kurri 2017. 
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Kuva 7. Tillbergin kartta 1808, jossa on esitetty vanhat kiinteistötunnukset. Kuvassa Eteläkortteli 69–71, 73–76 ja 89–90. Tontti 
89 on merkitty virheellisesti tontiksi 81. 

Kuva 8. David Wilhelm af Grubbensin laatima kartta vuodelta 1863. Linnankatu on tässä vaiheessa jo toteutunut Engelin kaavan 
mukaisesti, mutta poikkikadut ovat vielä palontakaisessa muodossaan. Kartalle on piirretty katkoviivalla kaavan mukaiset poikki-
kadut. 
 
 
Palon jälkeen kadut nimettiin uudelleen, samoin kaupunginosat ja tontit saivat uudet numerot. Maistraatti 
hyväksyi uuden kaavan mukaisen nimistön 1830.12 Lehti-ilmoitusten perusteella Herrainkulman alueella 
tonteista käytettiin vielä vuosikymmeniä niiden vanhoja numeroita, vanhoja tonttinumeroita käytettiin ka-
tunimien sijaan myös osoitteiden merkitsemiseen siten, että sijaintina ilmaistiin kiinteistötunnus eli kau-
punginosa ja tontin vanha numero, joka oli tunnettu myös päärakennuksen numerona. Rakennuslupa-
asiakirjoihinkin saatettiin merkitä ainoastaan vanhat kiinteistötunnukset 1870-luvulle saakka, mikäli tontti 
oli vielä reguloimatta. Rakentaminen ei siis johtanut tontin mittaamiseen, mikäli rakentaminen pysyi uu-
den kaavan mukaisten rajojen sisällä. Niinpä uusia rakennuksia näytti kohoavan tonttien sisäosiin, kun 
pihapiiriä rajanneet paloa edeltävät rakennukset olivat vielä vanhojen katulinjojen mukaisilla paikoillaan. 
Vuonna 1869 poliisijärjestyksessä annettiin määräys uudesta osoitejärjestelmästä, mikä velvoitti tontin-
omistajia merkitsemään talonsa maistraatin antamien katunumeroiden mukaan, ja vanhat tonttinumerot 
oli poistettava. Kulmatonteille oli kiinnitettävä katukilpi.13 Vanhat numerot ja kaupunginosat olivat kuiten-
kin vielä sen verran tutumpia, että lehti-ilmoituksissa 1870-luvulla sijaintia ei ilmoitettu osoitteena, vaan 
käytettiin rinnakkain uusia ja vanhoja tonttinumeroita. 
 
  

                                                 
12 Paasikivi 2011, 88–89. 
13 Paasikivi 2011, 88–89. 
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Kuva 11. Asemakaavanmuutos vuodelta 1917 (4/1917), joka koskee Läntisen Rantakadun leventämistä kadun molemmin puo-
lin välillä Kristiinankatu–Birgerinkatu. Rakennuskanta on pohjana olevan mittauksen 1894 mukainen. Joen puolella Rantakatu 
oli kaventunut Eskelinkatua kohti. Kaavaan on merkitty myös maneesin tontin (nykyinen 2-14) jakaminen keskeltä kahtia (II-3 a 
ja b). Kaikki Rantakadun varren rakennukset sijaitsevat kaavamuutoksessa esitetyn leveämmän katulinjan päällä. Tontilla II-4 
(nykyinen 2-13) on kaksi palontakaista rakennusta, jotka sijoittuvat jo edellisten asemakaavojen 1897 ja 1828 vastaisesti Eske-
linkadun päälle. Birgerinkatu on jo toteutunut rantaan saakka. Kirjapainon tontti on jaettu kahtia tonteiksi II-1 ja II-2. 

 
Rantakatu oli aiemmin kaventunut Eskelinkatua kohti osuudella Kristiinankatu–Urisninkatu. Rantakatua 
pyrittiin tältä osuudelta leventämään asemakaavanmuutoksella 1917 (4/1917). Rakennukset pysyivät 
kuitenkin pitkään osittain katualueella. Levennys toteutui 1917 rannan puoleisesta reunasta jokea pen-
gertämällä, jolloin Rantakadusta tuli tasaleveä. Tonttien puolella Rantakatua päästiin leventämään vasta 
1950–70 -luvuilla rakennettujen uudisrakennusten myötä ja silloinkin vain osittain. Vanha katulinja luon-
nollisesti säilyi vanhojen rakennusten kohdalla tonteilla 2-14 (Ylioppilasteatterin tontti) sekä 3-6 (Koy 
Läntinen Rantakatu 27). Tontti 2-14 sijaitsi kokonaan kaduksi kaavoitetulla alueella vuodesta 1974 vuo-
teen 1991, jolloin tontti oli kaavoitettu Humalistonkadun jatkeeksi. Vuonna 1991 voimaan tulleessa ja 
edelleen voimassa olevassa kaavassa (asemakaavanmuutos 9/1989) alue muutettiin jälleen tontiksi, ja 
vanhoja tonttirajoja muutettiin siten, että joen puolen rakennukset tulivat taas kokonaan tontille. Länti-
selle Rantakadulle on saatu vielä lisää tilaa ja siirtämällä puurivistöä rannan suuntaa ja kaventamalla en-
nen satamatoiminnoille tärkeää joenpenkkaa. Vanhojen valokuvien perusteella tämä ajoittuu 1950-luvun 
lopulle. Linnankadun nykyinen linjaus on vuoden 1949 kaavan mukainen. 
 
Kuva 12. Kuva vuodelta 1957, jossa etualalla uusi Bryggmanin suunnit-
telema kerrostalo ja tämän takana vanhoja kirjapainon taloja. Puurivi 
on vielä vanhalla paikallaan keskellä Rantakatua, jota oli levennetty 
1917 joenpenkan puolelle. Kuva Turun Museokeskus / C. J. Cardberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nykyisen Ylioppilasteatterin kohdalla on ollut 1700-luvun alkupuolella korttelin 2 halkaissut poikkikatu 
tonttien 69 ja 70 välissä. Eskelinkatu, entiseltä nimeltään Kehruuhuoneenkatu on pysynyt samalla paikal-
laan 1600-luvulta saakka. Engelin kaavassa 1828 katua levennettiin siten, että vain korttelin 2 puolella 
ollut kiinteistö jäi osittain kadun alle. Nykyisellä tontilla 13 olleet rakennukset pysyivät katualueella kuiten-
kin 1800-luvun lopulle saakka. Eskelinkatu ei nykyisin ole enää tasaleveä, sillä tontilla nykyisin oleva As 
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As Oy Kiikari on kaavoitettu siten, että rakennus sijoittuu osittain vanhan kaavan mukaiselle katualueelle. 
Myös Kristiinankadun palon jälkeinen levennys toteutettiin siten, että tonttimaata jouduttiin lunastamaan 
vain toiselta puolelta, jolloin korttelin 2 tontti pieneni ainoastaan Linnankadun puoleiselta sivulta. Alueelle 
muodostettiin jälleen kolmas kortteli vuonna 1971, kun Herrainpolku-niminen kevyenliikenteen yhteys 
kaavoitettiin halkaisemaan kortteli 3 kahtia. Korttelinumero 3 jäi voimaan tonttien 6 ja 4 osalta ja Marinan 
puoli sai uuden korttelinumeron 36.14 
 
Rakentaminen 1800-luvulta 1900-luvulle 
 
Korttelit säilyivät vuoden 1827 palossa, eikä välittömiin jälleenrakennustoimiin tarvinnut ryhtyä, 
ja rakennuksia voitiin käyttää kuten ennenkin.  Tontteja ei vielä reguloitu kaavan mukaisiksi, jo-
ten vanhat tonttijaotkin säilyivät. Tontilla 89–90 (nykyisen tontin 36-1 länsipää) sattui yksittäisen 
kiinteistön tuhonnut palo joulukuussa 1827, minkä jälkeen tontti rakennettiin uudelleen. Tontin 75 
(nykyisen tontin 36-1 itäpää) rakennuskanta uudistettiin 1830-luvun lopussa ja tontti 69 (nykyinen 
2-14) seuraavalla vuosikymmenellä empiretyylin mukaisesti. 1800-luvun loppupuolella käynnistyi 
laajempi uudistusvaihe, jossa alueelle nousi useita uusia rakennuksia, vanhoja laajennettiin ja 
julkisivuja uudistettiin. Useat tontit olivat tässä vaiheessa varakkaiden liikemiesten omistuk-
sessa. Rakentaminen painottui edelleen rannan puolelle. 1910-luvulle tultaessa myös Linnanka-
dun puoli oli tiiviisti rakennettu. 
 
Naapurien välisille tontinrajoille rakennettiin 1900-luvun alkuun saakka tiilisiä talousrakennuksia, eikä En-
gelin kaavan idea sammutustöille varatuista, istutetuista tontinosista toteutunut kuin osittain. Osittain jäi 
toteutumatta myös tavoite, että Linnankadun ja Jokikatujen rakennukset olisivat kaikki kivirakenteisia. 
Koko kaupungin asemakaava uusittiin 1897.  Korttelien 2 ja 3 tonttien koko ja muoto säilyivät tässä kaa-
vassa. Uutta oli nyt kartalla osoitetut palokujanteet. Tontilla 3-1 (nykyiset 4 ja 6) oli edelleen kaksi 1700-
luvulta peräisin olevaa tiivistä pihapiiriä pitkine, tontin reunoille rakennettuine talousrakennusriveineen. 
Tälle tontille ei osoitettu lainkaan palokujaa. Ilmeisesti järjestelyllä oli tarkoitus aiheuttaa mahdollisimman 
vähän ristiriitaa kaavan ja vanhan rakennuskannan välille. Korttelissa 2 tontit 3 ja 4 (nykyiset 13 ja 14) 
olivat tontteja 1 ja 2 (nykyiset 5 & 1001 ja 6 & 11) pienempiä ja ne jakoivat saman palokujan. Muilla ton-
teilla palokuja osoitettiin kokonaan kullekin tontille. Vuonna 1917 vahvistettu, Rantakadun leventämistä 
varten laadittu asemakaavanmuutos 4/1917 oli viimeinen Keisarillisen Senaatin vahvistama kaava.15 
 
1950-luvulla koitti seuraava merkittävä uudistusten aika. Vanhaa rakennuskantaa purettiin mo-
dernien kerrostalojen tieltä. Tontteja jaettiin uudelleen ja Linnankatua levennettiin tonttien puo-
lelle. Tontteja siirtyi kauppasuvuilta asunto-osakeyhtiöiden haltuun. Herrainkulman alueella muu-
toksen käynnisti Wilènin perikunta, jonka tilauksesta Erik Bryggmanin laati 1940-luvun lopulla 
uuden asemakaavan kortteliin 2. Kaavan perusteella toteutui Bryggmanin suunnittelema, 1952 
valmistunut Läntinen Rantakatu 21. Sen naapuritonteille valmistui uusin kaavamuutoksin kolme 
Pekka Pitkäsen suunnittelemaa kerrostaloa kymmenen vuotta myöhemmin. Kortteliin 3 valmistui 
yksi kerrostalo, as oy Poseidon vuonna 1955 Linnankadun ja Eskelinkadun kulmaan. Muutoin 
korttelin muutos matalasta puukaupungista moderniksi kaupunkiympäristöksi tapahtui 1970-lu-
vun alussa, kun korttelin rakennuskannasta kaksi kolmasosaa purettiin modernia hotelliraken-
nusta varten. Korttelin 2 Eskelinkadun pää modernisoitiin viimeisenä 1970-luvun lopulla As Oy 
Kiikarin valmistuttua.16 
 
Sotien jälkeinen kaupunkiuudistus eteni Herrainkulman rantatonttien alueella verkkaisesti ja jäi osittain 
kesken. Vaikka 1900-luvun loppupuolella menetettiin paljon kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennus-
kantaa, on tilalle saatu arkkitehtonisesti korkeatasoisia uusia rakennuksia, modernia rakennusperintöä. 
Alueesta on muodostunut kaupunkirakentamisen historian eri aikakausia kuvaava kerroksellinen ja moni-
muotoinen kokonaisuus. 

                                                 
14 Project till en ny plan charta och reglering af Åbo stad 1828; Karta öfver Åbo stad 1894, Asemakaavanmuutokset 9/1971 ja 
25/1972. 
15 Karta öfver Åbo Stad 1897; Karta öfver Åbo stad 1894; Asemakaavanmuutos 4/1917. 
16 Asemakaavanmuutokset 16/1949, 9/1971 ja 25/1972. 
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Kuva 13.  Karta öfver Åbo Stad 1884 (KA/TMA). 1800-luvun lopulla korttelit oli rakennettu jo melko tiiviisti ja myös palokujien 
paikalla on rakennuksia. Linnankadun puolella on vielä suuret puutarhat vanhoilla paikoillaan tonteilla 2-1, 2-3 ja 3-3. Punaiset 
rakennukset ovat yksityisiä kivirakennuksia, mustat ovat yleisiä kivirakennuksia. Puurakennukset on merkitty ruskealla. Tontti 2-
1 (Wilènin kirjapaino) oli alueen suurin ja sillä on peräti kolme kivitaloa. Tontin 2-3 rakennukset on merkitty harmaalla, koska ne 
sijaitsevat asemakaavan 1828 vastaisesti katualueella. Kaavan mukainen katu on merkitty katkoviivalla. 

Kuva 14. Matkailukartta vuodelta 1958 (YTO/KS). Modernit As oy:t Poseidon ja Läntinen Rantakatu 21 ovat hiljattain valmistu-
neet. Monessa kohtaa Linnankatu on vielä vanhassa Engelin kaavan mukaisessa leveydessään, sillä Poseidonin lisäksi vain 
oleva Linnankatu 21 on rakennettu vanhaa katulinjaa sisemmäs. Marinan tontti on tässä vaiheessa tiiveimmillään, kaikki tontin 
ulkorajat on koilliskulma lukuun ottamatta rakennettu kiinni. 
 

Kuva 15. Korttelien 2, 3 ja 36 nykyiset kiinteistöt ja rakennuskanta (KILA).  
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 Kuva 16. Kartassa on esitetty nykyiset kiinteistöt punaisella, Gadolinin 1756 kartan mukaiset kiinteistöt mustalla (viivat osittain 
sinisen viivan alla) ja Tillbergin kartan 1808 mukaiset kiinteistöt sinisellä. Nykyinen rakennuskanta on harmaalla. 

Kuva 17. Selvitysalueen maankäyttö vuonna 1894. Taustakartalla nykyinen tilanne. 
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Kuva 18. Ajantasa-asemakaava 1950-luvulta (KA). 
 

Tonttien rakennushistoria 
 
Kortteli 2 
 
Tontti 70 (nykyiset 6, 11 ja osa 12:sta) on 1600-luvulla kuulunut kenraalikuvernööri Bengt Hornille, jonka 
mukaan tontti tunnettiin pitkään nimellä Horn. Hänen kuoltuaan 1672 tontti siirtyi ensin kruunulle ja 1701 
hovioikeuden varapresidentti Simon Ruuthin perillisille. Ruuth oli omistanut vuodesta 1687 myös naapu-
ritontin 69, joka oli jäänyt myös Ruuthin perikunnan haltuun. Tontti 69 ”Ruuth” oli aiemmin ollut maaherra 
Lorenz Creutzin ja tämän tyttären miehen, Harald Axen omistuksessa. Ruuthin leski myi molemmat tontit 
vuonna 1711. Tontin 69 omistajaksi tuli Lars Carpelan, joka oli jo asunut tontilla vuokralaisena. Ruuthin 
aikaan tontti 70 oli ilmeisesti rakentamaton. Tontti 70 siirtyi maaherra Justus Palmbergin omistukseen ja 
vuonna 1721 hovioikeuden asessori Lars Johan Ehrenmalmille, joka osti seuraavana vuonna myös vie-
reiset tontit 69 ja 71. Tontti 71 oli tätä ennen ollut rykmentinkirjuri Evert Feuchtingin perikunnan hallussa. 
Feuchting oli hankkinut tontin 1674 kamreeri Engelbert Enskiöldiltä. Alkujaan Kristiinankadun rantatontti 
oli varattu kreivitär Kristiina Brahelle, Pietari Brahen puolisolle. Pietari Brahe oli varannut itselleen tontin 
Herrainkulman alajuoksun puoleisesta päästä.17 
 
Korttelin 2 toisessa päässä, Eskelinkadun puolella ollut tontti 72 varattiin 1640 kuningas Kustaa II Adolfin 
pojalle, Vasaborgin kreivi Kustaa Kustaanpojalle (Gustaf Gustafsson). 1650-luvulla tontin omisti Turun 
piispa Eskil Petraeus, joka asui itse piispantalossa tuomiokirkon lähellä. Petraeuksen mukaan Kehruu-
huoneenkadun nimi muutettiin Eskelinkaduksi 1890. Eskilin jälkeen, vuonna 1659 omistajaksi tuli Mats 
Reman ja vuosisadan lopulla tontti oli kaupungin veromestari Olof Månsson Norlanderin hallussa, jonka 
mukaan tonttia kutsuttiin vielä 1800-luvun alussakin Norlanderin kulmaksi.18  
 
Korttelin 2 läpi kulkenut poikkikatu suljettiin lopullisesti vuonna 1742, jolloin tontit 69–71 kuuluivat Wech-
terin verkatehtaaseen. Katu oli ollut poikki jo 1720-luvulla Ehrenmalmin omistaessa tontit 69–71 yli kort-
telinrajan, mutta ilmeisesti katu oli tässä välissä avattu uudelleen. Poikkikatu on esitetty vuosien 1741–
43 mittauskartassa. Poikkikadun virallinen lunastus osaksi kiinteistöä tapahtui ilmeisesti vuonna 1806.19 
 
Vuoden 1741–43 mittauksen mukaan rannan puolella, entisen poikkikadun molemmin puolin on 1700-
luvulla ollut pitkät, puolen korttelin mittaiset rakennukset tonteilla 69 ja 70. Kummatkin rakennukset ovat 
vinkkelin muotoiset jatkuen pitkälle poikkikadun puolelle. Tontilla 70 on poikkikadun puoleisen siipiosan 
vieressä vielä toinenkin poikkikadun suuntainen, pitkähkö rakennus. Kristiinankadun puoleinen tontti 71 
on kartan mukaan lähes kokonaan puutarhaa, eikä siinä ole rakennuksia. Tontilla 72 on päärakennus 
Rantakadun puolella, sekä toinen rakennus pääty Linnankadulle ja vielä yksi pieni kivijalattomaksi mer-
kitty rakennus tontin puutarhassa. Tonttien rajalla on kivijalattomiksi merkittyjä rakennuksia, jotka ovat 
ilmeisesti talousrakennuksia.20 
 

                                                 
17 Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3, 1141–1151, 1291–1299, 1305, 1313–1337, 1357. 
18 Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3, 1359–1371. 
19 Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3 1165–1771; 1219; Charta öfver Åbo Stad 1775; Kartta 1741–43; Charta öfver Sta-
pel Staden Åbo 1756; Kalpa 1989, 144–148; Juva 1984, 151–155. 
20 Kartta 1741–43. 
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Esaias Wechter oli perustanut 1738 yhdessä Henrik Rungeen kanssa verkatehtaan, joka toimi tonteilla 
70 ja 71, ja kokonaisuuteen kuuluva tontti 69 oli asuinkäytössä. Wehter osti itselleen 1752 vielä Eskelin-
kadun puoleisen tontin 72 (nykyinen 13), mutta luovutti sen pian Pehr Kalmille, joka ryhtyi pitämään ton-
tillaan puutarhaa. Wehterin haltuun jäivät edelleen tontit 69–71. Vuonna 1742 Wechter arvioitutti Ehren-
malmilta hankkimansa tontit 69 ja 70. On todennäköistä, että vuosien 1741–43 kartta kuvaa juuri arvioin-
tipöytäkirjassa esitettyä rakennuskantaa. Arvioinnin mukaan tonteilla oli tässä vaiheessa varsin suuri, 
joen puolella oleva päärakennus, jossa on 11 huonetta, sali, seitsemän kamaria, keittiö ja ruokakomero. 
Rakennus on varustettu eteistuvalla, jonka alla on kaksi hyvää (tarkoittaa ilmeisesti kuivaa) kellaria. Ka-
ton kerrotaan olevan puuta. Joen puoleiselta sivultaan rakennus oli vastikään laudoitettu ja punaiseksi 
maalattu. Kyse on siis puurakennuksesta. Kiinteistö oli erittäin hyvin varusteltu. Siihen kuului myös toi-
nen, pienempi asuinrakennus sekä tavallisten talousrakennusten ohella panimo ja viinapolttimo, jonka 
pannujärjestelmän todettiin olleen muurattu. Puutarhassa kasvoi marjoja sekä useita uusia omenapuita. 
Aiemmin puutarhassa oli ollut myös kirsikkaa, joka oli nyt korvattu viljalla, mahdollisesti panimo- ja poltti-
motuotantoa varten. Kiinteistö on kuvauksen perusteella kuulunut kaupungin arvokkaimpiin.21 
 

 
Kuva 19. Nykyisen korttelin 2 alue vuoden 1741–43 kartalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 20. Korttelissa 2 on vuoden 1808 mittauksessa neljä tonttia nume-
roilla 69–72. Tonttien 69–71 välille ei ole piirretty rajaa, mutta kullakin 
osalla on edelleen oma numeronsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tontit 69–71 siirtyivät tämän jälkeenkin yhtenäisenä kokonaisuutena seuraaville omistajille. Wechter myi 
verkatehtaan kiinteistöineen tukkukauppias Josef Bremerille 1770. Vuonna 1790 Bremer rakennutti Ran-
takadun varteen yksikerroksisen, kivisen asuinrakennuksen, joka sijaitsi nykyisellä tontilla 69 (nykyinen 
14). Myös tämä rakennus oli kaupungin hienoimpia ja suurimpia. Bremerin aikaan tontilla oli puutarha, 
huvimaja ja ruutanalampi. Verkatehtaan toiminta siirtyi edelleen Bremerin pojalle, mutta tehdas joutui va-
rarikkoon ja kiinteistö myytiin pakkohuutokaupassa 1802 maaherra Ernst Gustaf von Willebrandille, joka 
oli 1796 ostanut samasta korttelista jo tontin 72 eli hän omisti tässä vaiheessa koko korttelin. Willeband 
ehti rakentaa kortteliin uusia rakennuksia ja laajensi Bremerin rakennuttamaa kivistä asuinrakennusta 
1808, juuri ennen kuolemaansa 1809. Willebrandin tytär Vendla Sofia ja hänen miehensä Carl Gustaf 
Mannerheim myivät entisen verkatehtaan kiinteistön 69–71 huutokaupassa 1821 venäjän kruunulle ve-
näläisen sotaväen käyttöön. Kaupan ehtona oli, että Mannerheimit saivat käyttää kaksikerroksisen ma-
kasiinin ensimmäistä kerrosta seuraavan vuoden kesään saakka. Makasiini oli ilmeisesti aiemmin ollut 
useiden käyttäjien hallussa, sillä Wendla Willebrandt oli hankkinut oikeudet kiinteistöllään olleeseen ma-
kasiiniin 1811. Komentaja esikuntineen muutti Bremerin rakennuttamaan ja Willebrandin laajentamaan 
kivirakennukseen. Sotilaskäyttöön ottamisen yhteydessä kiinteistö ympäröitiin muurilla 1822. Kasarmia 
varten rakennettiin uusina rakennuksina tontin 14 nykyiset rakennukset 1840-luvun alussa. Sotaväen 
käyttöön hankittiin useita eri kiinteistöjä eri puolilta kaupunkia, mm. sotasairaalaa varten ensin Linnanka-
dun toiselta puolelta tontti 68 ja myöhemmin Puistokadun ja Linnankadun kulman Kliininen instituutti. Kri-
min sota päättyi Pariisin rauhaan 1856, minkä jälkeen kasarmin maat eli ns. ”komentajakortteli” tonteilla 
69–71 jäi kaupungin haltuun. Varsinainen omistus siirtyi kruunulta vuonna 1866 G.W. Wilenille, joka luo-
vutti kiinteistöt kaupungille vuonna 1868. Wilèn hankki 1870-luvun alussa uudelleen omistukseensa Kris-
tiinankadun puoleiset tontit 70–71, joille siirsi omistukseensa saamansa kirjapainon vuonna 1873. Wilèn 

                                                 
21 Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3, 1163–1191. 
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rakennutti paikalle vuosikymmenten varrella useita uusia rakennuksia, näyttävimmät kohisivat Rantaka-
dun puolelle. Kaupungille jääneelle tontille 69 perustettiin paloasema 1868.22 
 

Kuva 21. Verkatehtaan alueen eli tonttien 69–71 läpi on piirretty vielä vanha poik-
kikatu vuoden 1775 karttaan (Charta öfver Åbo Stad 1775). Sitä ei ole kuitenkaan 
merkitty julkiseksi alueeksi, kuten muut kadut. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Korttelien 2 ja 3 osalta Engelin asemakaavassa 1828 ei esitetty tonttijakoa. Korttelissa säilyi vanha 
maankäyttö ja tonttienväliset rajat. Katuja levennettiin ja karttoihin merkittiin tulevat katulinjaukset, jotka 
pienensivät tontteja ja osa rakennuksista jäi osittain katualueen puolelle. Vielä 1800-luvun lopussa nykyi-
sen tontin 13 sivurakennuksista suurin osa oli Kehruuhuoneenkadulla eli nykyisellä Eskelinkadulla. Tont-
tijako uudistui 1890-luvun alussa, jolloin Wilènin kirjapainon tontti 70–71 jaettiin Kristiinankadun suuntai-
sesti kahtia. Tonttijaossa Kristiinankadun puoleinen 71 sai numeron 1 ja 70 numeron 2, palokunnan tontti 
69 numeron 3 ja Eskelinkadun puoleinen tontti 72 numeron 4. Kirjapaino toimi paikallaan vuoteen 1911 
saakka. Tämän jälkeen tontti 1 jaettiin Linnakadun suuntaan kahtia, jolloin Kristiinankadun kulmassa ol-
leen puutarhan paikalle muodostettiin tontti Suomen pankkia varten. Pankki rakennettiin 1913–14. Tätä 
ennen kulma oli ollut rakentamaton.23 

 
Kuva 22. Vuoden 1880 kartalla kortte-
lissa on kolme tonttia, joista suurin on 
kirjapainon tontti 70–71. Tontilla on 
puutarhat Kristiinankadun ja Linnan-
kadun kulmassa ja naapuritontin ra-
jalla. Myös tontilla 72 on puutarha Lin-
nankadun varressa, mahdollisesti sa-
malla paikalla, jossa Kalm piti puutar-
haa 1750-luvun puolivälissä. Kehruu-
huoneenkatu (Eskelinkatu) on mer-
kitty todellisessa, Engelin kaavan vas-
taisessa kapeudessaan, Kristiinanka-
dun kaavan mukainen leveys on osoi-
tettu katkoviivalla. 
 
 
 
 

 
 
Kuva 23. Vuoden 1894 kartassa on 
esitetty tarkasti tulevan kaavan 1897 
kiinteistörajat ja oleva rakennuskanta 
sekä voimassa olevan kaavan mukai-
set kadut ja korttelit. Eskelinkadulla ja 
Kristiinankadulla on edelleen kaavan-
vastaisia rakennuksia. 
  

                                                 
22 Dahlströmin topografinen kortisto Bgd 3:3, 1165–1181, 1193, 1213–1239, 1261–1267, 1289–1311; Charta öfver Stapel Sta-
den Åbo 1756; Kalpa 1989, 144–148; Kalpa 1971, 63; Juva 1984, 151–155; Nikula 1972, 20–25. 
23 Project till… 1828; Karta öfver Åbo Stad 1897. 
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Kuva 24. Linnankadun varren rakennuksen (vasen yläkulma) 
muutokseen liittyvä asemapiirros 1924. Tässä vaiheessa tontit 1 
ja 2 olivat Wilènin perikunnan hallussa. Asemapiirroksessa näkyy 
tontille 2, palokunnan tontin vastaiselle rajalle 1900 ja 1901 ra-
kennetut kaksi talousrakennusta (vasemmalla keskellä), mutta ei 
Suomen Pankkia, joka oli jo rakennettu Wilènin tontilta lohkais-
tulle omalle tontilleen. Pankki lunasti myöhemmin vanhan teolli-
suuskiinteistön itselleen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korttelissa – kuten koko kaupungissa – rakennettiin 1800-luvun loppupuolella paljon ja samalla purettiin 
runsaasti Herrainkulman 1700-luvulta peräisin ollutta rakennuskantaa. Engelin asemakaava toteutui kort-
telissa 2 vasta tässä vaiheessa. 1900-luvun puoliväliä lähestyttäessä kortteli oli jo hyvin tiiviisti raken-
nettu. Wilènin perikunta omisti 1940-luvulla lähes puolet korttelista eli tontit 5, 6, 11 (7) ja 12 (7). Peri-
kunta käynnisti vuosikymmenen lopulla kaavamuutoksen, joka tähtäsi vanhan umpikorttelirakenteen kor-
vaamisen avokortteleihin sommitelluilla kerrostaloilla, joista olisi jokinäkymät. Kaavahankkeeseen yhtyi-
vät myös korttelin muut tontinomistajat. Bryggmanin suunnitelmaan perustuva asemakaavanmuutos 
(16/1949) vahvistettiin 1949. Kaavalla levennettiin Linnakatua siten, että Suomen Pankin kohdalla säilyi 
vielä vanha, Engelin kaavan mukainen katulinja.24 Kaavan mukaan toteutui vain yksi uudisrakennus ton-
tille 6 (Läntinen Rantakatu 21). Kaavaa uudistettiin 1960-luvun alussa tonttien 5, 11 ja 12 osalta Brygg-
manin kaavan hengessä. Vanha kaava jäi voimaan Suomen pankin tontille, jolle ei osoitettu uutta raken-
nusoikeutta.  

Kuva 25. Bertel Jungin 1922 laatimaan Turun kaupungin asemakarttaan (KA) on merkitty mustalla ääriviivalla tärkeitä rakennuk-
sia. Kartalla ovat korttelin 2 tonttien 1–3 rakennukset: Suomen pankki tontilla 1a, Wilènin perikunnan talot tontilla 1b ja 2 sekä 
suojeluskunnan rakennukset tontilla 3 a ja b. Raitiotielinja on merkitty keltaisella. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
24 Asemakaavanmuutos 16/1949. 
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Saman aikaan uusiutuivat myös loput Wilènin kir-
japainon entisestä tontista. Linnankadun varteen 
nousi Pitkäsen suunnitteleman asuin- ja liikera-
kennukset. Entinen Kalmin tontti 13 rakennettiin 
sekin tasokkaasti, kun arkkitehtitoimisto J ja U 
Rantasen suunnittelema Oy Kiikari valmistui 
vuonna 1977. Tontilta 14 purettiin vanhan kasar-
min rakennuskantaa 1950-luvulla, mutta päära-
kennus oli edelleen käytössä kaupungin toimistoti-
loina. 1970-luvulla tontti kaavoitettiin Humaliston-
kadun jatkeeksi, mutta suunnitelma ei toteutunut. 
Vanha päärakennus ja siihen liittyvä teatteriksi 
1979 muutettu vanha talli säilyivät. Nämä korttelin 
vanhimmat rakennukset suojeltiin 1991 asema-
kaavalla, jossa Humalistonkadun jatkekin poistet-
tiin.25 
 

Kuva 26. Asemakaavanmuutos  16/1949. 
 
Tontit 5 ja 6 
 
As oy:t Wilenia (5) ja Läntinen Rantakatu 21 (6) 
 
Osoite  Linnankatu 19 (5) ja 21 (6) 
Omistajat  As oy:t Wilenia (5) ja Läntinen Rantakatu 21 (6) 
Pinta-ala   2 063 m2 (5), 1 655 m2 (6) 
Rakennukset   2 796 kem2 (5), 2 384 kem2 (6) 

Toteutunut tehokkuus  1.36 (5), 1.44 (6) 
Asemakaava  80/1961 (5), vahvistettu 29.5.1962; 16/1949, vahvistettu 4.10.1949 

käyttötarkoitus asunto- ja liikerakennusten korttelialue (A) 
Edelliset tonttinumerot 1b ja 2 (1911), 1 ja 2 (1830), 70 ja 71 (1786), 600/601 (1750-luku) 

 
 
Kuva 27. Kuva 1950-luvun alusta, kun As oy 
Läntinen Rantakatu 21 juuri valmistumassa. 
Rantakadun puolella näkyvät vielä jäänteet ka-
dun varren rakennuksesta, jota on ilmeisesti 
hyödynnetty vielä rakennustyömaalla. Brygg-
manin talon takana, Linnankadun puolella nä-
kyy tontilla 11 oleva Wilènin vuonna 1900 ra-
kennuttama rakennus, joka tässä vaiheessa 
toimi autosuojana ja hieman myöhemmin huol-
toasemana. Kuvassa näkyy myös ylioppilaste-
atterin tontilla ollut pulpettikattoinen talousra-
kennus, joka oli rakennettu tallin jatkeeksi kiinni 
rannan puolella olevaan muuriin. Kuva Turun 
museokeskus. 
 
 
 
Tontit 5 ja 6 ovat saaneet nykyiset rajansa ja numeronsa 2.8.1943 vahvistetun asemakaavanmuutoksen 
yhteydessä tehdystä tonttijaonmuutoksessa, jossa toisesta Wilènin tontista 1b erotettiin tontti 5 ja tontti 2 
jaettiin edelleen tonteiksi 6 ja 7. Tontti 7 on nykyinen 11 Linnankadun puolella. Tonttien 1 b ja 2 välillä 
ollutta rajaa tarkistettiin olevien rakennusten mukaan, jotta Rantakadun puolen rakennukset olisivat ko-
konaan omilla tonteillaan. Ilmeistä kuitenkin oli, että rakennuskantaa suunniteltiin uudistettavan. Vuoden 
1949 asemakaavanmuutos mahdollisti viisikerroksiset rakennukset Rantakadun puolelle ja kuusikerrok-
siset rakennukset Linnankadun puolelle. Tontille 6 valmistui 1948–50 Erik Bryggmanin suunnittelema, 
viisikerroksinen As oy Läntinen Rantakatu 21. 26 
 

                                                 
25 Karta öfver Åbo stad 1894, Project till…1828; Asemakaavanmuutokset 16/1949, 80/1961, 25/1972, 9/1989. 
26 Asemakaavanmuutokset 22/1942, 16/1949, 80/1961; Tonttijako 22.12.1942. Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3 1261–
1267, 1289–1311 
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Bryggman itse muutti uuteen rakennukseen, jonka keskeinen idea oli porrastettu julkisivu, jonka ansiosta 
kaikista asunnoista avautui jokinäkymä. Hänen talonsa viereen valmistui vuonna 1962 Pekka Pitkäsen 
suunnittelema seitsemänkerroksinen As Oy Wilenia, jota varten laadittiin asemakaavanmuutos 80/1961. 
Rakennus porrastettiin samaan tapaan kuin Bryggmanin talo. Sen arkkitehtuuri oli kuitenkin jo selkeästi 
1960-lukulaista: siinä on tumma jalustamainen katutasokerros, ja sen päällä on valkoisella tiilellä verhoil-
lut, nauhaikkunoin aukotetut asuinkerrokset. 1960-luvun kaavamuutoksella mahdollistettiin tontin raken-
tamainen vuoden 1949 kaavaa tehokkaammin. Kerroksia sai rakentaa aiemman viiden sijaan kuusi, ja 
kaava salli lisäksi maanpäällisen kellarikerroksen ja ullakkokerroksen. Kaavamuutokseen sisältyi myös 
Linnankadun puolella tontit 11 ja 12. rakennuksia ei ole porrastettu, mutta ne on sommiteltu siten, että 
tontilla 12 olevasta rakennuksesta on esteettömät jokinäkymät. 
 
Aiempi maankäyttö  
 
Kokonaisuuden varhaisempaa historiaa ennen Wilènin aikaa 
on kuvattu edellä olevassa luvussa Kortteli 2. Wilènin tontilla 
2-1 oli kirjapainotoiminnan alkaessa 1873 joen puolella kaksi 
rakennusta sekä pieni talousrakennus. Linnankadun puolella 
oli kaksi rakennusta, toinen kadun suuntaan ja toinen 1700-
luvulla rakennettu talo pääty kadun suuntaan. Päärakennus 
oli Rantakadulla, nykyisellä tontilla 6. Talo oli peräisin verka-
tehtaan ajalta ja sen oli todennäköisesti rakennuttanut Josef 
Bremer. Bremerin jälkeen omistajana ollut Willebrand oli laa-
jentanut rakennusta toteuttaen pihan suuntaan kaksi sii-
piosaa 1800-luvun alussa. Laajennuksen suunnitteli raken-
nusmestari Johan Sundsten. Wilèn laajensi päärakennuksen 
vieressä, tontilla 5 Rantakadun puolella olevaa kaksikerrok-
sista, kivirakenteista makasiinia yläjuoksun suuntaan vuonna 
1873. Samalla uusittiin rakennuksen julkisivu ja lämmityslait-
teet. Rakennus oli ilmeisesti vanha viljamakasiini, joka oli ol-
lut aiemmin yhteiskäyttöinen ja sittemmin kasarmin hallussa. 
Rakentaminen jatkui muutaman vuoden kuluttua, kun vanho-
jen rakennusten väliin nousi August Heleniuksen piirtämä 
uusrenessanssityylinen, kolmikerroksinen kivitalo 1882. Ton-
tin palokujalle, palokunnan tontin vastaiselle rajalle rakennet-
tiin kaksi talousrakennusta vuosina 1900 ja 1901. Kristiinan-
kadun ja Rantakadun kulmaan nousi komea, Alexander Ny-
strömin suunnittelema jugendvaikutteinen kivitalo vuonna 
1905. Katujen kulmassa ollut portti purettiin ja uusi portti tuli 
Kristiinankadun puolelle. Tontin Rantakadun puoli oli tässä 
vaiheessa rakennettu kokonaan umpeen. Kristiinankadun 
varressa olleeseen muuriin rakennettiin A. Nyströmin suunni-
telmin vielä puuvaja 1907, ja se jäi tontin viimeiseksi kirjapai-
non ajan rakennukseksi.27 
 
Suomen Pankin tontti lohkaistiin 1911 Kristiinankadun ja Linnankadun kulmasta. Kirjapainotoiminta siirtyi 
samana vuonna Linnankadun toiselle puolelle, osoitteeseen Linnankatu 23. Pankin tontin numeroksi tuli 
1a ja Wilènin perikunnan puoli sai tunnuksen 1b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3 1221; Pääpiirustukset TKA; Nikula 1972, 20; Kalpa 1971, 63. 

Kuva 27. Rakennuslupakuva vuodelta 1873 
(TKAD). Wilèn pidensi Rantakadulla ollutta 
kaksikerroksista kivirakennusta kirjapainotoi-
minnan alkaessa tontilla 1. Laajennusosaan 
tuli uusi porrashuone sekä yksi lisähuone 
kumpaankin kerrokseen. 
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Kuvat 32–34. Kirjapainon rakennuksia 1900-luvun alussa tontin joen puoleisella sivulla, joka muodosti komean julkisivun koko 
mediakiinteistölle. Pääpiirustusten julkisivukuvat vasemmalta oikealle 1882 (TKA), 1873 (TKAD) ja 1905 (TKA). Kristiinankadun 
kulmassa olleeseen rakennukseen suunniteltiin Åbo Underrättelserin toimitilat. Tontilla 2 (nykyinen 6) oli näiden jatkeena lisäksi 
pitkä, yksikerroksinen rakennus 1700-luvun lopulta. 
 

Kuva 31. Vuonna 1900 ja 1901 sisäpihalle, palokun-
nan tontin vastaiselle rajalle rakennettiin ulkoraken-
nusta. Kuvassa oleva makasiini ja käymälärakennus 
on näistä uudempi. Rakennus jäi 1943 uudelle ton-
tille 6, ja se purettiin uuden kerrostalon tieltä 1950-
luvun alussa. 

Kuvat 28 ja 29. Vasemmalla tontin 1 ra-
kennuskanta vuonna 1873, jolloin tontilla 
alkoi kirjapainotoiminta. Joen puolella 
oleva suurempi rakennus on vuodelta 
1790 peräisin oleva päärakennus, jota 
on juuri laajennettu pihasiivin. Raken-
nuslupakuva (TKAD) koskee punaisella 
merkittyä rakennusta, jota ollaan laajen-
tamassa. Piirustukseen on merkitty Kris-
tiinankadun vanha kivimuuri. Keskiku-
vassa on 1873 muuriin tehty koristeelli-
nen portti, jonka ulkoasu mukaili uudis-
tettavaa rakennusta. Portti sijaitsi tontin 
kulmassa Kristiinankadun päässä. 

Kuva 30. Wilènin tontin rakennuskanta vuoden 1882 rakennuslupakuvassa 
(TKAD). Piirustus koskee punaisella merkittyä lisärakennusta (julkisivu ks. 
kuva 32). Tontti on tässä vaiheessa edelleen hyvin väljästi rakennettu. 
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Kuva 35 (vas.): Suo-
men Pankin tonttijako 
1911. Karttaan ei ole 
merkitty Wilènin ton-
tille 1907 rakennettua 
puuvajaa Kristiinanka-
dun puolella. Kuva 36 
(kesk.): Entisen kirja-
painon tontin raken-
nuskanta vuonna 
1930 ennen seuraa-
van vuosikymmenen 
lopulla alkanutta muu-
tosvaihetta. 
 
 
 

 
 

 
 
Tontti 1001  
 
KOy Kansallispankkitalo (Suomen pankki) 
 
Osoite  Kristiinankatu 2b 
Omistaja  Kansallis oy 
Pinta-ala   1 162 m2 
Rakennus   1 790 kem2 
Toteutunut tehokkuus  1.54 
Asemakaava  16/1949, vahvistettu 4.10.1949 

käyttötarkoitus asunto- ja liikerakennusten korttelialue (A) 
Edelliset tonttinumerot 1a (1911), 1 (1830), 71 (1786), 600 (1750-luku) 
 
Tontin nykyinen asemakaava on vuodelta 1949. Kyseessä on sama kaava, joka käsitti koko korttelin jolla 
mahdollistettiin pankin tonttia lukuun ottamatta korttelin täydellinen uusiutuminen. Pankin tontin raken-
nusoikeutta ei lisätty ja rakennusala merkittiin toteutuneen pankkirakennuksen mukaan. Linnankatua le-
vennettiin siirtämällä katualuetta tonttien puolelle. Tämäkään muutos ei koskenut pankin tonttia, vaan 
sen kohdalle tehtiin katulinjaan porrastus.28 
 
Wilènille suunnittelutöitä teh-
neen arkkitehti Alexander Ny-
strömin isoveljen Gustaf Nyströ-
min suunnittelema Suomen pan-
kin talo rakennettiin 1912–14. 
Pankkia varten oli lohkottu kul-
matontti suuresta kirjapainon 
tontista syyskuussa 1910 ja se-
naatti vahvisti tonttijaon maalis-
kuussa 1911. Pankin paikalla oli 
aiemmin suuri puutarha. Sen 
vieressä, nykyisellä tontilla 12, 
oli yksikerroksinen puurakennus 
pääty Linnankatua kohti. Puu-
talo jäi tontin 1b puolelle.29 
 
Kuva 37. Pankin pääjulkisivu Linnanka-
dulla. Oikealla 1962–63 rakennettu As 
Oy Wilenia. 
 

                                                 
28 Asemakaavanmuutos 16/1949. 
29 Tonttijako 12.9.1910. 
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1910-luvulla jugendin suosio alkoi hiipua uudelleen muotiin tulleiden kertaustyylien myötä. Pankkiraken-
nuksen muotokieli on symmetristä ja siinä on vaikutteita renessanssiajan firenzeläisestä palatsiarkkiteh-
tuurista. Tontin takaosassa olleessa ulkohuoneessa sekä pihalle johtavassa portissa oli kuitenkin vielä 
nähtävissä jugendvivahteita. Paaluille perustetun pankin rakenteissa käytettiin teräsbetonia ja kadunpuo-
leiset julkisivut verhoiltiin koristeaiheita myöden kokonaan graniitilla. Muut sivut toteutettiin hieman vaati-
mattomammin rapattuina. Rappauksiin tehtiin kuitenkin erilaisia uusrenessanssiaiheisia kuvioita kulmiin 
ja aukkojen ympärille. Rakennuksen ilme huokuu paitsi arvokkuutta myös linnamaista turvallisuutta ja 
kestävyyttä, mikä luonnollisesti sopi rahalaitokselle. Rakennuksessa on ollut pankin toimitilojen lisäksi 
asuntoja. Pankki siirtyi öljylämmitykseen 1955, minkä vuoksi rakennuksen päätyyn nykyisten parvekkei-
den kohdalle rakennettiin savuhormi. Tontin 5 rajalle rakennettiin Siporex-harkoista ja betonista arkkiteh-
titoimisto Aarne Ehojoen 1968 suunnittelema talousrakennus, jossa oli autotalli, varasto ja jätekatos. Ra-
kennuksen vesikatto tehtiin kuparipellistä. Vanha ulkohuone purettiin uudisrakennuksen alta..30 
  
Pankkirakennukseen on tehty lukuisia sisätilamuutoksia, mutta sen ulkoasu on säilynyt.  Suomen pankki 
myi rakennuksen 2007 Koy Kansallis-pankkitalolle, joka toteutti tämän jälkeen peruskorjauksen. Korjauk-
sessa säilytettiin porrashuoneet lähes muutoksitta. Yhtiön toimitilat tehtiin rakennuksen ensimmäiseen 
kerrokseen, jossa vanhoja pankkitiloja pyrittiin palauttamaan alkuperäiseen tyyliin. Asunnot rakennettiin 
kokonaan uudelleen ja myös kellarikerrokseen tuli asuntoja. Piharakennus on muutettu kokonaan auto-
katokseksi, pihan puolen seinät ja ovet on purettu. Rakennuksessa toimii nykyisin yrityspankki ja varain-
hoitoyritys FIM.31 
 
Kristiinankadun puolella, pankkirakennuksen vieressä on komea, rapattu kivimuuri, joka on jatkunut yhte-
näisenä Wilènin tontin puolelle. Alexander Nyströmin vuonna 1907 Wilènille laatimaan puuvajan piirus-
tukseen muuri oli merkitty vanhaksi rakenteeksi (”gammal stenmur”). Muuri saattaa olla 1822 rakennettu 
kasarmin muuri. Veljesten Alexander ja Gustaf Nyströmin piirustuksissa 1907 (A.N.) ja 1914 (G.N.) ole-
vat portit Kristiinankadun muurissa suunniteltiin kummatkin jugendtyylisiksi ja muistuttivat paljon toisiaan. 
Todennäköisesti muurin ulkoasua muutettiin tällä osuudella 1900-luvun alussa, jolloin se lienee saanut 
tiilikatteen ja uuden rappauksen. 32 Muurin sisäpuolella on kuvanveistäjä Into Saxelinin veistämä, seppää 
esittävä graniittireliefi, joka on peräisin puretun Lahden 
KOP:n julkisivusta. 
 
 
Kuva 38 (oik.): Suomen Pankin tontin muurin, portin ja piharakennuksen 
piirustus, Gustaf Nyström 1914 (TKA). 
 
Kuva 39 (alla): Alexander Nyströmin 1907 piirtämä Wilènin puolen portti 
Kristiinankadulla (TKA). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kuva 38. Kristiinankadun julkisivu ja muuri 2017. 

                                                 
30 Pääpiirustukset TKA. 
31 Turun museokeskus 7.10.2016. 
32 Pääpiirustukset TKA. 
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Tontit 11 ja 12   
As oy Wilenia 
 
Osoite  Linnankatu 20b (12) ja 22 (11) 
Omistajat  As oy Wilenia 
Toimijat  As oy Wilenia 
Pinta-ala   1 194 m2 (11), 1 115 m2 (12) 
Rakennukset   1 944 kem2 (11), 1574 kem2 (12) 

Toteutunut tehokkuus  1.63 (11), 1.41 (12) 
Asemakaava  80/1961, vahvistettu 29.5.1962 

käyttötarkoitus AL asunto- ja liikerakennusten korttelialue (A) 
Nykyinen tonttijako  12.6.1962 
Edellinen tonttijako 4.12.1950 
Edelliset tonttinumerot 10 (1950), 7 (1943), 12:1b 1911, 1 ja 2 (1987), 70 ja 71 (1786), 600 ja 601 (1750-

luku) 
 
 

Kuva 40. Keskellä As Oy Wilènian talo A-B, vasemmalla Läntinen Rantakatu 21 tontilla 6. 
 
 
Korttelin 2 edellinen asemakaava 16/1949 (vahvistettu 4.10.1949) osoitti nykyisten tonttien 11 ja 12 muo-
dostamalle aiemmalle tontille 7 kuusikerroksisen, pitkän asuin- ja liikerakennuksen Linnankadun varteen 
ja tontin 11 sisäosaan Suomen pankin pihaa rajaavan kaksikerroksisen liikerakennuksen, johon suunni-
teltiin elokuvateatteria. Kaavan pohjalta laadittiin 4.12.1950 tonttijako, jossa tontti 7 sai numeron 10. 
Kaava ei kuitenkaan toteutunut eikä tonttijakoa vahvistettu. Nykytilanteeseen johtanut asemakaavan-
muutos laadittiin reilun kymmenen vuoden kuluttua. Keväällä 1962 vahvistettu uusi kaava (80/1961) 
koski vain As oy Wilenian tontteja. Tonttijako tehtiin kaavan yhteydessä joulukuussa 1961, jolloin tontti 7 
(10) jaettiin keskeltä tonteiksi 11 ja 12. Kummatkin tontit saivat toisistaan erilliset rakennusalat kuusiker-
roksisille liike- ja asuinrakennuksille. Edelliseen kaavaan merkitty, sisäpihan erillinen rakennusala liikera-
kennukselle (elokuvateatteri) poistui. Tontti 12 oli tässä vaiheessa rakentamaton, tontilla 11 oli huolto-
asemana toiminut vanha rakennus, joka purettiin nykyisen talon rakentamisen alkaessa.33 
 
Linnankadun levennys toteutettiin tässä vaiheessa tonttien 11 ja 12 kohdalla.  Pankin tontin kohdalla 
katu oli kapeampi. Tontin 12 rakennusala merkittiin Suomen pankin rakennukseen kiinni. Rakennusala 
vedettiin levennetystä katulinjasta vielä hieman sisäänpäin, jolloin vanhan ja uuden rakennuksen liitos-
kohtaan muodostettiin pieni aukiomainen tila ja pankin päädyn keskellä olevat ikkunat voitiin säilyttää. 
Viereisen tontin 11 rakennus merkittiin sen sijaan kiinni katulinjaan. Joen puolelle, tontille 5 sijoitettiin 
kaavassa porrastettu lamellitalo.34 
 

                                                 
33 Tonttijako 30.12.1961. 
34 Asemakaavanmuutos 80/1961. 
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Kaikilla kolmella tontilla on arkkitehti Pekka Pitkäsen 1961 suunnittelemat ja 1962–63 rakennetut kuusi-
kerroksiset asuinkerrostalot, joiden pohjakerroksessa on Linnankadulle avautuvia liiketiloja. Rakennus-
ten arkkitehtuuri on yhteneväinen. Tontilla 11 oleva rakennus on L-kirjaimen muotoinen ja sen toinen 
sivu jatkuu pihamaalle. Tontin 12 rakennus on kokonaan Linnankadun suuntainen. Kummatkin taloista 
ovat betonirunkoisia. Vuorauksena on kalkkihiekkatiili, Minerit-levy ja pohjakerroksessa klinkkeri. Vesi-
kattona sisäänvedetty pellitetty pulpettikatto, minkä vuoksi talot näyttävät tasakattoisilta. Parvekkeet on 
toteutettu sisäänvedettyinä. Pitkäselle tunnusomaiseen tapaan parvekkeiden aukotukset, ikkuna-aukot ja 
niiden väliset mustat levytetyt osat muodostavat nauha-aiheet vaalealla kalkkihiekkatiilellä vuorattua 
taustaa vasten. Alakerrassa on liiketiloja suurine, lähes koko kerroksen korkuisine näyteikkunoineen. 
Pohjakerroksen päätyseinät ja porrashuoneen sisennys on vuorattu tummalla klinkkerillä. Sisäänkäynti-
kerros muodostaa näin läpinäkyvänomaisen jalustan, jonka päällä on vaaleisiin ja tummiin nauhoihin rai-
tamaisen kerroksellisesti jaottuva massa. 

Kuvat 41–41. Wilenian A–B talon joenpuoleisen julkisivu ja D-talon julkisivu länteen, pääpiirustukset RakVa. 
 
Kuva 42. Wilenian avara ja vehreä sisä-
piha 2017. Pihan keskellä olevat kookkaat 
puut sijoittuvat A-B -talon ja Suomen pan-
kin kohdalla olleen vanhan puutarhamaan 
kulmaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aiempi maankäyttö 
 
Vanhoista Wilènin kirjapainon aikaisista rakennuksista viimeisenä purettiin tontille 11 jäänyt, Arthur Ka-
januksen suunnittelema talousrakennus vuodelta 1900. Vuonna 1946 varastokäytössä ollut talousraken-
nus oli muutettu konepajaksi. Tontti oli tuolloin Suomen Pankin hallussa ennen siirtymistä as oy Wileni-
alle 1950-luvun alussa. Vanha konepaja muutettiin autosuojaksi 1951. Vuonna 1955 rakennus muutettiin 
Esson huoltoasemaksi ja pihalle kadun varteen tuli mittarikenttä. Rakennus oli huoltamona 1960-luvun 
alkuun saakka. Rakennus on ollut rankorakenteinen ja alkujaan vuorattu kipsi-ja kookoskuitupohjaisella 
kokoliitti-levyillä, jotka oli rapattu. Tontilla 11 oli ollut toinenkin pieni rakennus, joka on sijainnut Linnanka-
dun varrella. Rakennukseen on liittynyt puutarha. Hirsirunkoinen talo oli rakennettu mahdollisesti 1800-
luvun alkupuolella, ja se oli ainakin 1900-luvun alkupuolella ollut myymäläkäytössä. Rakennus purettiin 
1940-luvun loppuun mennessä ja talon paikka jäi vuonna 1949 kaavoitetun Linnankadun levennyksen 
alle.35 

                                                 
35 Pääpiirustukset TKA. 
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Tontilla 12 sijaitsi matalaperustainen, satulakattoinen ja lautaverhoiltu asuinrakennus (ks. kuva 47), joka 
oli rakennettu ennen vuoden 1827 paloa. Rakennuksen pääty oli Linnankadulle, mutta talo sijaitsi eri lin-
jassa verrattuna palon jälkeen pystytettyihin rakennuksiin. Talo on sijainnut Suomen pankin tilalla olleen 
puutarhan yhteydessä (ks. kuva 22). Palon jälkeen siihen muutti 12 kotinsa menettänyttä perhettä kiin-
teistön ollessa sotaväen käytössä. Hätämajoituksen jälkeen taloon majoittui venäläisiä santarmeja, joille 
rakennettiin myöhemmin uudisrakennukset tontille 14. Rakennus on purettu 1920-luvulla. 36 
 

Kuva 44. Huoltoaseman julkisivu Linnankadulle ja itään, lupapiirustus 1955 RakVa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

                                                 
36 Pääpiirustukset TKA; Nikula 1972, 20–21. 

Kuva 47. Kuva tontilta 12 Suo-
men pankin rakennustyömaan 
suuntaan 1912. Etualalla pankin 
paikalla olleeseen puutarhaan 
liittynyt vanha puurakennus pa-
loa edeltävältä ajalta. 

Kuva 46. Linnankatu 22 kohdalla sijaitsi puoti, 
jonka julkisivu uusittiin 1924 A. Nyströmin suunni-
telmien mukaan. 

Kuva 45. Arthur Kajanuksen 
vuonna 1900 laatima piirus-
tus (TKA) tontin sisäpihalle 
rakennettavaa talousraken-
nusta varten. Rakennuksessa 
toimi 1950-luvun puolivälistä 
1960-luvun alkuun Esson 
huoltamo. 

Kuva 43 Tonttijako 12.6.1962, jolla aiempi tontti 10 jaettiin 
tonteiksi 11 ja 12. Tontin 11 takaosassa on tässä vaiheessa 
huoltamoksi muutettu piharakennus. 



25 
 

 
Tontti 13 
 
Osoite  Läntinen Rantakatu 25 Linnankatu 26 
Omistajat  As Oy Kiikari, Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 
22 
Toimijat As Oy Kiikari, KPMG, Kotimaailma, SDL, Arkki-

tehtitoimisto JMH, Turun Kortteeri LKV, Pasastar, 
Nutricia Medical Oy 

Pinta-ala   2 590 m2 
Rakennukset   858 + 2165 + 2834 kem2 = 5 857 kem2  

Toteutunut tehokkuus  2.26 
Asemakaava  9/1989, tullut voimaan 25.4.1991 
Nykyinen tonttijako  5.4.2006 
Edellinen tonttijako 10.9.1974 
Edelliset tonttinumerot 1 (1974), 8 (1974), 4 (1897), 3 (1830), 

72 (1786), 609 (1750-luku), ”Norlander” 
 

 
Kuva 48. As Oy Kiikari Läntisellä Rantakadun suunnasta, Etualalla As 
Oy Läntinen Rantakatu 27.  
 
Tontin nykyinen tonttijako on tehty 2006, jolloin aiempi 
tonttinumero 1 muutettiin 13:ksi. Tontin voimassa oleva 
asemakaava on vahvistettu vuonna 1991. Asemakaa-
vassa tontti on osoitettu asuin-, liikerakennusten kortteli-
alueeksi. Tontin kaakkoiskulmasta on osoitettu myös ton-
tin 14 kautta kulkeva kävelyn ja pyöräilyn reitti Linnanka-
dulta Läntiselle Rantakadulle. Suunnitelma tontin nykyi-
sestä maankäytöstä näkyy jo vuonna 1971 vahvistetun 
Marina Palacen asemakaavan (9/1971) pohjakartalla, 
mutta tontti 13 on tässä rajattu vielä vahvistettavan kaa-
van ulkopuolelle. Tontin rakentamista varten käynnistet-
tiin erillinen kaavamuutos (25/1972) seuraavana vuonna 
ja kaava vahvistettiin elokuussa 1974. Tässä kaavassa 
tontti 13 oli numerolla 8. Tonttijako toteutui kuitenkin 
syyskuussa numerolla 1. Kaavaan sisältyi lisäksi naapuri-
tontti 14, joka kaavoitettiin Humalistonkadun jatkeeksi. 
Tontin 13 (8, 1) koillis- ja kaakkoiskulmiin tehtiin tämän 
vuoksi pyöristykset, joiden vuoksi tontti oli aiemmin hie-
man nykyistä pienempi. Rantakadun suuntainen raken-
nus sijoitettiin samalle paikalle, jossa oli ollut rakennus 
1700-luvulta 1900-luvun alkuun, jolloin Eskelinkadun pää 
kapeni huomattavasti. Katu säilyi läpikuljettavana, mutta 
kapeutensa vuoksi se ei soveltunut enää autoliiken-
teelle.37 

 
 
Kuva 49. Näkymä Linnankadun puolelta, taustalla As Oy 
Poseidon.  

                                                 
37 Asemakaavanmuutokset 9/1971, 25/1972, 9/1989; Tonttijako 7:154, 13.32006. 
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Kuva 50. Asemakaavanmuutos 25/1972. 

 
Tontilla on kolme 1977 valmistunutta, Arkki-
tehtitoimisto Jaakko Rantanen – Unto Ran-
tasen 1975–77 suunnittelemaa rakennusta. 
Linnankadun varressa oleva rakennus on 
kaksikerroksinen toimistorakennus. Ranta-
kadun varressa, tonttia 14 vasten olevat ra-
kennukset ovat seitsemänkerroksisia asuin- 
ja toimitilarakennuksia. Rakennukset ovat 
kiinni toisissaan muodostaen yhdeltä sivulta 
avoimen umpikorttelin, jonka sisäpiha on 
toteutettu puistomaisesti. Autopaikoitus on 
Linnankadun puolella, matalan rakennuk-
sen alla. Rakennusten arkkitehtuuri on yh-
teneväistä, korkeatasoista 1970-luvun mo-
dernismia. Rakennusten muotoilussa ja jul-
kisivussa on pyritty keveyteen ja ilmavuu-
teen tontin tehokkaan rakentamisen vasta-
painona. Talojen verhoiluna on käytetty sa-
maa valkoista keraamista laattaa kuin lähei-
sen Marina Palacen julkisivussa, joka on 
myös Rantasten suunnittelema. 

 
 
 

 
Kuvat 51 ja 52. Lupapiirustus vuodelta 1977 (TKA), As Oy Kiikarin julkisivut rannan suuntaan (vas.) ja tontin 14 suuntaan (oik.). 
Uusia rakennuksia ei pyritty sovittamaan viereisiin vanhoihin taloihin, joiden on oletettu korvautuvan moderneilla rakennuksilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 53. Tonttien 13 ja 14 rakennuskanta 
Kiikarin asemakaavoituksen alkuvai-
heesta vuodelta 1971 (YTO/KS). 
  
 
 

Aiempi maankäyttö 
 
1970-luvun alkuun saakka, ennen nykyisiä rakennuksia tontilla on ollut kaksi, vinkkelin muotoon yhteen 
rakennettua, yksikerroksista puutaloa Linnankadun ja Eskelinkadun kulmassa. Kivirakenteisten talousra-
kennusten rivi on sijainnut entisellä palokujalla kiinni naapuritontin (14) rajassa. Talousrakennukset ovat 
ulottuneet tontin keskelle. Palokujan Linnankadun puoleinen osa on ollut rakentamaton ja siinä on kasva-
nut lehtipuita, joista osa on edelleen olemassa. Palokuja on ollut puoliksi tontilla 13 ja puoliksi tontilla 14. 
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Ns. Norlanderin tontilla tiedetään olleen vuonna 1712 viidellä tulisijalla varustettu asuinrakennus, karja-
suojat ja muita talousrakennuksia. Tällöin omistajana oli hovioikeuden varapresidentti Lars Brommens-
ted. Tontti oli autiona 1720-luvun alussa. Brommenstedin perilliset luovuttuivat tontin akatemian rahas-
tonhoitaja Johan Petter Flachseènille 1730, ja Flachseènin perilliset 1752 verkatehtailija Esaias Wechte-
rille, joka omisti tässä vaiheessa jo korttelin muut tontit. Wechter kuitenkin luovutti tontin pian akatemian 
talousopin professori Pehr Kalmille, joka oli juuri palannut tutkimusmatkaltaan Pohjois-Amerikasta muka-
naan uusia hyötykasveja ja siemeniä. Niiden menestymistä hän kokeili paitsi akatemian puutarhassa ja 
Hirvensalon Sipsalossa, myös tällä tontilla. Kartalla 1741–43 tontin puutarha on merkitty Linnankadun 
varteen tonttien 72 ja 69 (13 ja 14) rajalle, samaan paikkaan, jossa se on vielä vuoden 1884 kartassa.38 
 
1700-luvun lopulla tontti siirtyi Kalmin leskeltä lääninsihteeri Olof Wibeliukselle, joka oli mukana mm. pe-
rustamassa Suomen talousseuraa. Wibelius myi tontin 72 kenraalimajuri ja maaherra Ernst Gustaf Wille-
brandille 1796. Hän hankki omistukseensa myös korttelin muut tontit 69–71. Kortteli 2 oli kokonaisuudes-
saan tässä vaiheessa jonkin aikaa jälleen yhden omistajan hallussa. Majuri, divisioonan komentaja ja 
myöhemmin senaatin jäsen Herman Conrad Reuterskjöld oli tontin omistaja ennen vuotta 1812, jolloin 
kiinteistön osti everstiluutnantti Otto Herman Lode, läänin varamaaherra ja myöhemmin Suomen Pankin 
johtaja. Tontin toisena omistajan oli tässä vaiheessa maistraatinsihteeri Adolf Reinhold Sjöstedt, jonka 
suvun hallussa kiinteistö oli 1800-luvun puoliväliin saakka.39 
 
Tontti säilyi palossa 1827 ja tätä aiempi maankäyttö säilyi. Vuonna 1849 kaupunki lunasti Sjöstediltä 
tonttimaata Linnankadun varresta kadun leventämistä Engelin kaavan mukaiseksi. Vuonna 1852 tontin 
kohdalla ollut pesulaituri uudistettiin. Vuonna 1855 tontti siirtyy kauppias Carl Jakod Lundströmille ja tältä 
1862 kauppalaivakapteeni Riedellin leskelle, joka teetti samana vuonna piirustukset Rantakadun puolella 
olleen puurakennuksen julkisivun uudistamiseksi. Koska tonttia ei oltu reguloitu kuin Linnankadun osalta, 
omistaja saattoi tehdä investointeja kaavan vastaisesti osittain Eskelinkadun päällä olevaan rakennuk-
seensa.40  
 
Kuva 54. Rantakadun ja Eskelinka-
dun kulmassa, osittain katualueella 
olleen rakennuksen muutospiirustus 
1862 (TKA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
1870-luvulla tontti oli kapteeni Gustaf Nordlinin omistuksessa. Häneltä tontti siirtyi 1888 alkoholitehtailija 
ja kauppias Carl Petter Melchersonille, joka rakennutti samana vuonna puutarhan paikalle Linnankadun 
varteen koristeellisen uusrenessanssirakennuksen, jonka suunnitteli rakennusmestari August Helenius. 
Tontilla oli edelleen kaksi kaavan vastaisesti Eskelinkadun katualueella, minkä vuoksi katu säilyi tontin 
kohdalla osittain vielä 1700-luvun aikaisessa kapeudessaan. Poikkikadun leveys siis vaihteli tontin 13 
kohdalla kuten nytkin. Tontti siirtyi 1898 viinikauppias Emanuel Johanssonille, jonka aikana uudelle pää-
rakennukselle tehtiin toinen siipi viinikellareineen Eskelinkadun puolelle. Laajennuksen suunnitteli Fritiof 
Strandell vuonna 1900. Strandell suunnitteli samaan aikaan Johanssonille myös tiilirakenteisen pullotta-
mon laajennuksen, joka rakennettiin palokujalle Rantakadun puolelle kiinni tontin 14 päärakennukseen. 
Paikalla oli aiemminkin ollut kivirakennus. Rantakadun ja Eskelinkadun kulmasta purettiin katualueella 
ollut rakennus, jonka tilalle Strandell suunnitteli näyttävän neljäkerroksisenasuin- ja liikerakennuksen. 
Jugendlinnaa ei kuitenkaan toteutettu, ja kadunkulma pysyi rakentamattomana 1970-luvulle saakka.41 
 

                                                 
38 Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3 1359–1398. Kalpa 1989, 144–145; Junnila 2011, 308–309; Kartta 1741–43; Karta 
öfver Åbo Stad 1884. 
39 Kalpa 1989, 144–145. 
40 Dahlströmin kortisto Bdg 3:3 1435, 1439–1454. 
41 Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3 1469–1475; Kalpa 1989, 144–148; Lahtinen 2013, 48; Karta öfver Åbo Stad 1884. 
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Kuva 55 (vas). Tontti 13 on vuoden 1884 kartassa 
(Karta öfver Åbo Stad) numerolla 3. Tonttia 2 (nyk. 14) 
vasten olevat rakennukset ovat palokujalle pystytettyjä 
kivirakenteisia talousrakennuksia. Tontin muut raken-
nukset sijaitsevat kokonaan tai osittain katualueella ja 
ne on merkitty karttaan harmaalla. Kehruuhuoneenka-
dun (Eskelinkatu) kaavan mukainen linja on merkitty ra-
kennusten kohdalla katkoviivalla. 
 
Kuva 56 (oik.). Tontti 13 on vuoden 1894 mittauskar-
tassa numerolla 4. Linnankadun varteen on rakennettu 
1888 uusi kaavan mukaisella tontilla oleva uusrenes-
sanssirakennus. Tontilla on vielä kaksi rakennusta katu-
alueella, toinen pitkittäin kokonaan Eskelinkadulla ka-
dulla ja toinen Rantakadun suuntaisesti pääty kadulla. 
 

 
Tontilla toimi Johanssonin alkoholiliike vuoden 1919 kieltolakiin saakka. Johanssonin kuolinpesän ol-
lessa omistajana 1930-luvulla Linnakadun rakennuksen julkisivua yksinkertaistettiin. Tässä vaiheessa 
talossa oli useita liikkeitä, joista tunnetuin lienee Niilo Valtolan pianoliike, joka muutti Linnankatu 26:een 
vuonna 1938. Valtolasta tuli kaupungin suurin pianoliike, jonka mukaan paikkaa kutsuttiin pitkään ”Valto-
lan kulmaksi”. Eskelinkadun puolen rakennuksen kellaritilat uusittiin ja rakennusta laajennettiin joen puo-
lelle väliaikaisella lisäosalla vuodenvaihteessa 1950–1951. Laajennus oli yksikerroksinen ja osittain 
maan alla, ja siihen tuli uusittuihin kellaritiloihin yhteydessä olevat pianoliikkeen verstastilat. Linnankadun 
päärakennukseen tehtiin uusi sisäänkäynti pianoliikkeelle 1955. Muita kiinteistössä toimineita liikkeitä 
olivat mm. Turun Hiili ja Koksi ja maalausliike Johan Ullstedt. Neiti Mandi Sarlund piti pientä kansanruo-
kalaa Strandellin 1900 suunnittelemassa entisessä pullottamon laajennusosassa Rantakadun puolella. 
Kiinteistö oli vuoteen 1950 saakka Johanssonin perikunnan omistuksessa, minkä jälkeen tontin osti As 
oy Linnankatu 26, jonka yhtenä osakkaana oli Valtola. Yhtiö myi tontin 1974 rakennustoimisto Kivikarti-
olle, joka purki tontin vanhan rakennuskannan ja pystytti nykyiset rakennukset. Asuntojen lisäksi kiinteis-
töön sijoitettiin Kivikartion toimisto ja kaupungin kiinteistöosasto.42 

 
Kuva 57. Melcherssonin 1888 rakennut-
tama päärakennus Linnankadun puolella 
Valtolan aikaan. Lupapiirustus (RakVa) 
1955 koskee uutta sisäänkäyntiä ja näy-
teikkunoita. 
 

 
 
 
 

 
 
Tontti 14  
 
Osoite  Linnankatu 24 
Omistajat  Kiinteistö oy Herrainkulma 
Toimijat Turun ylioppilasteatteri, Varsinais-Suomen  

taidetoimikunta, Kirjan talo 
Pinta-ala   3 044 
Rakennukset   720 + 310 = 1 030 kem2 
Toteutunut tehokkuus  0.34 
Asemakaava  9/1989, tullut voimaan 25.4.1991 
Nykyinen tonttijako  13.3.2006 
Edellinen tonttijako 10.9.1974 
Edelliset tonttinumerot katualue (1974), 9 (1950-luvulta vuoteen 

1974), 3 a ja b (1917), 3 (1897), 2 (1830), 69 
(1786), 609 (1750-luku), ”Willebrand”, ”Ruuth” 

   
 

                                                 
42 Kalpa 1989, 144–148; Pääpiirustukset TKA ja RakVa. 
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Tontin 2-14 voimassa oleva asemakaava on 
vahvistettu vuonna 1991. Tontti on osoitettu 
yleisten rakennusten korttelialueeksi, rakennus-
oikeus on 1090 k-m². Pihalle on merkitty yleiselle 
jalankululle ja polkupyöräilylle varattu väylä Lin-
nankadun ja Läntisen Rantakadun välille, lisäksi 
pihalta on osoitettava tilat polkupyörien yleiselle 
pysäköinnille. Pihan keskellä on suojeltava puu-
ryhmä. Nykyistä edeltävässä 1974 vahvistetussa 
asemakaavassa tontti oli varattu Humalistonka-
dun jatkeeksi. Kaavan toteutuminen olisi merkin-
nyt nykyisen rakennuskannan purkamista.43  
 
 
 
 
 
 
Kuvat 58 ja 59. Yläkuvassa tontin 1840-luvulla valmistunut 
päärakennus ja parikymmentä vuotta aiemmin valmistunut 
muuri Läntisellä Rantakadulla. Taustalla As oy Kiikari. Ala-
kuvassa tontin sisäpiha. Oikealla päärakennus ja vasem-
malla Ylioppilasteatterin rakennus, jonka pääty näkyy yläku-
van oikeassa reunassa. 
 
 

 
Tontilla on tällä hetkellä kaksi 1840-luvun rakennusta, jotka on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr4. 
Rannan puolella oleva päärakennus on alun perin rakennettu venäläisen sotaväen esikuntakäyttöön 
1840-luvun alussa. Säilyneessä talousrakennuksessa on ollut esikunnan talli. Lisäksi tontilla on ollut 
kolme muuta talousrakennusta, tontin avoimilla sivuilla suurehkot rakennukset ja tontin keskellä pieni ra-
kennus. Päärakennuksen toimistotilat ovat tällä hetkellä Varsinais-Suomen taidetoimikunnan käytössä ja 
entisessä tallissa toimii Turun ylioppilasteatteri. 
 
 
Aiempi maankäyttö 
 
Tontti oli 1600-luvulla pitkään hovioikeuden virkamiesten hallussa. Omistajia ovat olleet asessori Johan 
Appelgren sekä asessori Gustaf Mauritz Welling, jolta tontti siirtyy hovioikeuden varapresidentti Simon 
Ruuthille 1686. Maaherra, raatimies ja teollisuuspatruuna L. J. Ehrenmalm, joka hankki omistukseensa 
myös viereiset tontit 70 ja 71, osti tontin Ruuthilta vuonna 1721. Parikymmentä vuotta myöhemmin, 
vuonna 1742 Ehrenmalm myi tontit Esaias Wechterille, joka perusti kiinteistölleen verkamanufaktuurin. 
Wechter puolestaan myy tonttikokonaisuuden Bremerille 1770.44 
 
Ennen kasarmin aikaa tontti on ollut verkatehtaan omistajan asuinkäytössä. Nykyisen päärakennuksen 
kohdalla on ollut suuri puinen asuinrakennus, joka oli rakennettu jo ennen verkatehtaan aikaa. Verkateh-
taan konkurssin jälkeen tontit 69–71 myytiin 1802 maaherra Ernst Gustaf von Willebrandille. Vuonna 
1821 Venäjän valtio hankki venäläiselle varuskunnalle Willebrandin talon ja siihen kuulunet tontit 69–71. 
Kiinteistön aitaamiskustannuksista on laadittu arvio 1828. Ilmeisesti tässä oli kyseessä jo 1822 rakenne-
tun ja sittemmin vaurioituneen kivimuurin korjauksesta. Läntisen rantakadun varrella on edelleen pala 
tätä vanhaa muuria jäljellä. Sotaväen käyttöön pystytettiin tontille santarmien kasarmi, paja, talli ja ma-
neesi. Rakennusten piirustukset ovat vuodelta 1838, ja ne on laatinut mahdollisesti Pehr Johan Gylich. 
Urakka kilpailutettiin vuonna 1841 ja rakennukset olivat valmiit viimeistään 1843. Tontti rakennettiin kai-
kilta sivuilta suljetuksi umpipihaksi. Sotilaskäyttö päättyi jo 1850-luvun puolivälissä, minkä jälkeen maat 
jäivät ensin kaupungin haltuun. Omistajana oli edelleen kruunu, joka myi tontit 69–71 vuonna 1866 G. W. 
Wilènille. Kaupunki hankki Wiléniltä tontin vuonna 1868.45 

                                                 
43 Asemakaavanmuutokset 9/1989 ja 25/1972. 
44 Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3 1143–1187. 
45 Nikula 1972, 20; Kalpa 1971, 64–65, Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3, 1139, 1157–1177, 1191, 1261–1267. 



30 
 

 
Palokunta toimi tontilla 14 olevissa rakennuksissa pitkään vuodesta 1868 vuoteen 1916 saakka, kunnes 
uusi pääpaloasema valmistui Eerikinkadulle. Kaupunki luovutti tontin tämän jälkeen suojeluskunnan 
käyttöön. Rantakadun empirekivitalo oli suojeluskunnan esikunnan käytössä ja rakennuksessa myös 
koulutettiin paikallista sk-johtoa. Maneesirakennusta käytettiin myös koulutukseen ja rakennusta käyttivät 
suojeluskunnan lisäksi poliisi ja palokunta. Palokunnan talli- ja ruiskuhuone tontin 2 (nykyiset 6 ja 11) ra-
jalla muutettiin asepajaksi. Maneesin tontti jaettiin kahtia tonteiksi 3 a ja b vuoden 1917 kaavamuutok-
sessa, mutta tonttijako jäi ilmeisesti toteuttamatta. Vuonna 1937 rakennukseen asennettiin keskuslämmi-
tyskattila talon alustatilaan. Samalla ullakko eristettiin lämpimäksi tilaksi, mitä varten rakennettiin uusi 
portaikko ja katolle puhkaistiin useita ikkunoita. Suojeluskunta lakkautettiin toisen maailmansodan jäl-
keen. Linnankadun suuntaisesti rakennettu, vuoden 1949 kaavassa Linnankadun levennyksen alle jää-
nyt maneesi purettiin 1950-luvun lopulla samoin kuin tontilla olleet kaksi muuta rakennusta. Päärakennus 
Läntisellä Rantakadulla säilyi, samoin entinen asepajarakennus. Päärakennukseen tuli 1956 kaupungin 
lastensuojelutoimisto, jota varten tilat uusittiin molemmissa kerroksissa. Muutoskatselmuksessa varasto-
rakennus määrättiin purettavaksi vuoden 1956 loppuun mennessä. Entinen pajarakennus toimi tukkuliik-
keen vihannesvarastona. Lastensuojelutoimiston jälkeen päärakennukseen muutti 1978 kaupungin ra-
kennusviraston tiliosasto ja paja muutettiin arkkitehti Leena Juvosen suunnittelemaksi Turun ylioppilaste-
atteriksi 1979.46 
 
Kiinteistön rajat ovat muuttuneet useaan otteeseen 1900-
luvun aikana. Nykyinen kiinteistö on rekisteröity vuonna 
2008. Tontin hahmo on kuitenkin jokseenkin säilynyt ka-
sarmiajoista tähän päivään saakka. 
 
 
Kuva 60. Tontin rakennuskanta vuoden 1904 asemapiirroksen (TKA) 
mukaan. Piirros liittyy päärakennuksen tulisijamuutokseen. Suunnitel-
man on allekirjoittanut Eskil Hindersson. Viereisen tontin 5 (nykyinen 
13, As Oy Kiikari) osalta kartta on tässä vaiheessa jo vanhentunut, sillä 
rannan puolen talousrakennukset ovat uudistuneet 1900. 
 
 
 
 
 

 
Kuva 61. Maneesin julkisivu muutettiin uusrenessanssityy-
liseksi kaupunginarkkitehti Kajanuksen suunnitelmalla 
1890 (TKA). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 62. Muutospiirustuksen asemapiirros vuodelta 1955 (TKAD). Ku-
vassa näkyy tontin koko 1800-luvun rakennuskanta ja Linnankadun uusi 
linjaus, joka kulkee maneesirakennuksen yli. Tontin numero on tässä 
vaiheessa 9. 
 
 
 

                                                 
46 Pääpiirustukset TKA, TKAD ja RakVa; Kalpa 1971, 64–65. 
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Kortteli 3 ja 36 

Kuvat 63–65. Yllä nykyinen kiinteistöjako ja rakennuskanta 
(pohjakartta KILA), oikealla ylhäällä 1750-luvun tonttijako Ga-
dolinin kartalla esitettynä ja oikealla alhaalla Tillbergin mittaus 
vuodelta 1808, jossa on esitetty Engelin kaavaa edeltävät kiin-
teistöt 73,74, 75, 76, 80 ja 89. Karttaan on merkitty tontti 81 kah-
teen kertaan, joen puoleinen tontti 81 on todellisuudessa tontti 
89. 
 
 
 
 
Korttelit 3 ja 36 olivat vuoteen 1971 yhtä korttelia numerolla 3. Kortteliin kuuluivat tontit 1, 2 ja 3. Palon 
jälkeisessä asemakaavassa kortteliin 3 liitettiin alajuoksun puolen naapurikorttelista tontti 89–90. Korttelit 
erottanut, vanhan kaavan mukainen poikkikatu säilyi kuitenkin vielä vuosikymmenten ajan. Korttelissa oli 
1740-luvulla suuret puutarhat Linnankadun puolella ja alajuoksun puoleisen tontti oli yhtä rakennusta lu-
kuun ottamatta kokonaan viljelykäytössä. Rakennuksia oli tässä vaiheessa koko korttelissa vain seitse-
män ja ne sijaitsivat joen puolella. Eskelinkadun ja Herrainpolun välinen osuus rantakadulta oli tiiviisti 
rakennettu, muutoin kortteli oli erittäin väljä ja rakennukset huomattavasti pienempiä kuin korttelissa 2. 
1750-luvun mittauksessa tonttien numeroiksi merkittiin 612, 613 ja 614 Eskelinkadun suunnasta Ursinin-
kadun suuntaan. Tontti 612 oli ns. Schäferin tontti, joka jaettiin edelleen puoliksi tontteihin 612 ja 612a. 
Korttelissa oli nyt kaksi pienempää tonttia yläjuoksun puolella (612 ja 612a) ja kaksi suurempaa (613, 
614) alajuoksun suunnassa. Poikkikadun toisella puolella oli tontti 615. Vuoden 1652 asemakaavassa 
korttelissa oli ollut neljä lähes samankokoista pitkää ja kapeaa Kuningattarenkadulta rantaan ulottunutta 
tonttia, samanlainen oli myös poikkikadun takana. Tonttien numerot olivat vuodesta 1786 alkaen 73 
(612), 74 (612a), 75 (613) ja 76 (614). Herrainpolun varrelle sijoittuvalle tontille 74 perustettiin Suomen 
ensimmäinen sairaala vuonna 1759. Sairaala laajeni 1763 Eskelinkadun puolella olevalle naapuritontille 
73.47 
 
Kortteli säilyi vuoden 1827 palossa, mutta tontilla 89–90 sattui kaupunkipalosta erillinen palo saman vuo-
den lopussa. Uusi asemakaava muokkasi kiinteistörajoja, mutta tonttien entiset rajat pysyivät käytössä 
vuosisadan loppupuolelle saakka. Linnankadun leventämiseksi uuden kaavan mukaisesti tonttimaata 
lunastettiin erissä vuosien 1846 ja 1851 välillä. Uudessa kaavassa tontit 73 ja 74 eli vanha Schäferin 
tontti yhdistettiin jälleen yhdeksi tontiksi numerolla 1. Tontin rakennuskanta muodosti kuitenkin vielä 
1950-luvulle saakka vanhan tonttijaon ja 1700-luvun lopun maankäytön mukaisesti kaksi erillistä pihati-
laa. Tontista 75 tuli tontti 3-2 ja se sai uudet rakennukset 1838, jolloin rakennukset sovitettiin uuteen Lin-
nankadun linjaan, 1800-luvun alussa pystytetty päärakennus säilyi joen puolella. Tontista 76 ja tonteista 
89 ja 90 muodostettiin tontti 3. Vanhan poikkikadun oli määrä tämän vuoksi korvautua uudella Birgerin-
kadulla eli Ursininkadulla, joka sijoittui huomattavasti alemmaksi kuin vanha poikkikatu. Tontti 1 (nykyiset 
4 ja 6) oli 1800-luvun lopulla kaikilta reunoiltaan rakennettu, ja tämä otettiin huomioon palokujien sijoitte-
lussa siten, että tontille 1 ei osoitettu ollenkaan palokujaa. Palokuja tuli kokonaisuudessaan tontin 2 puo-
lelle, vaikka tontin Rantakadun puolella olevan puurakennuksen pääty sijaitsikin palokujalla, jolloin mo-
lemmilla tonteilla oli palonarat talot lähes kiinni toisissaan. Korttelin toinen palokuja sijoitettiin kokonai-
suudessaan tontille 3 ja tonttien välinen raja pysyi palontakaiselle paikallaan.48  
 

                                                 
47 Asemakaavanmuutos 9/1971; Kartta 1741–43; Charta öfver Stapel Staden Åbo 1756; Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 
3:3, 1677, 1905, 2681. 
48 Pääpiirustukset TKA, TKAD; Project till... 1828; Karta öfver Åbo Stad 1897; Karta öfver Åbo Stad 1880. 
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Korttelin tontit pienenivät vuoden 1917 asemakaavanmuutoksessa, joka koski Rantakadun suoristamista 
ja leventämistä kadun molemmin puolin korttelien 2 ja 3 kohdalla. Kadun varsi oli lähes umpeen raken-
nettu, ja kaikki kadun varren rakennukset jäivät jälleen osittain katualueelle. Levennys ei kuitenkaan to-
teutunut tonttien puolelta. Kaavaan sisältyi myös tontin 3 (14) jakaminen joen suuntaisesti kahtia, mikä ei 
myöskään toteutunut.49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 66. Va-

lokuva 1890-luvun alkupuolelta. Vasemmalla leipurimestari Jernvallin tontti 3 (76), jonka rakennukset ovat 1800-luvun alusta: 
pakari (1829), vanha päärakennus ja kaksikerroksinen kivimakasiini (1819). Seuraava rakennus tontilla 2 (75) on myös 1800-
luvun alusta. Daniel Laurenin talo on lähes koko tontin sivun mittainen. Sen oikealla puolella ovat edelleenkin olemassa olevat 
tontin 1 (73–74) rakennukset 1700-luvun lopulta: mansardikattoinen puutalo ja sen kivirakenteinen siipi sekä myöhemmin asuin-
käyttöön muutettu suolamakasiini vielä vanhassa asussaan. Kuva Turun museokeskus, Ståhlberg. 
 
 
 

 
Kuva 67. Korttelin rakennuskanta 1880-luvun 
alussa kartan 1884 mukaan. Tontin 3-3 si-
sältä on osoitettu vanha tontin 76 ja 89–90 
välinen raja. Kartassa ei vielä näy vuoden 
1884 piirustusten mukaista uudisrakennusta 
ja vanhan rakennuksen pidennystä Linnanka-
dulla. 
 
 
 
 
 
 
Kuva 68. Asemakaavanmuutos 4/1917, jolla 
aiottiin leventää Rantakatua molemmilta si-
vuiltaan. Pohjakartta ei ole rakennuskannan 
osalta ajantasainen, kartalla on 1880-luvun 
puolivälin tilanne. Kartalla oleva, tontin 3-3 
Linnankadun uudisrakennus ja vinkkelitalon 
pidennys vanhan poikkikadun päälle ovat 
vuodelta 1884. Tontin muu rakennuskanta oli 
uudistunut 1908 laadittujen piirustusten mu-
kaan. Tontin 3-2 Linnankadun puoleinen pieni 
rakennus purettiin 1894 rakennetun uudisra-
kennuksen tieltä, samalla piharakennuskin 
korvautui uudella. Huomaa, miten puurivit si-
jaitsivat osittain lähes keskellä katua. 
 

  

                                                 
49 Pääpiirustukset TKA, TKAD; Karta öfver Åbo Stad 1897; Asemakaavanmuutos 4/1917. 
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Vuoden 1953 lopussa vahvistettua asemakaa-
vanmuutos 15/1953 käsitti koko korttelin, 
mutta sen johdosta vain Linnankadun ja Eske-
linkadun kulma uudistui. Tontit 2 ja 3 säilyttivät 
kaavan 1897 mukaiset numeronsa ja muo-
tonsa, myös Linnankadun leveys säilyi tältä 
osin vielä Engelin kaavan mukaisena. Kaa-
vassa osoitettiin vanhan asemakaavan mukai-
set palokujat istutettavina tontinosina. Tonteille 
2 ja 3 ei osoitettu rakennusaloja eikä raken-
nusoikeutta, vaan rakentamista ohjasi vuoden 
1950 rakennusjärjestyksen § 41. Sen mukaan 
tonteille oli mahdollista rakentaa enintään 1.25 
tehokkuudella, silloisen tehokkuuden ollessa 
noin 0.5 (nykyinen e= 2.78). Tehokkuus oli 
huomattavasti pienempikuin Eskelinkadun 
puoleisilla tonteilla. 
 

 
 
Asemakaavassa 1953 vanha Schäferin tontti 3-1 jaettiin uudelleen kahtia, tällä kertaa Linnankadun 
suuntaisesti. Linnankatua ja Eskelinkatua levennettiin entiselle tonttialueelle ja vanhat purettavaksi aiotut 
rakennukset jäivät osin katualueelle. Linnankadun puoleinen osa sai tuolloin nykyisen numeronsa 4. 
Tontille mahdollistettiin kaavassa viisikerroksinen, 2 890 kem2:n kokoinen asuin- ja liikerakennus 
(e=2.39). Rannan puoleiselle tontille 5 mahdollistettiin kolmikerroksinen, maksimissaan 1 395 kem2 ko-
koinen asuin- ja liikerakennus. Kaavaa tarkistettiin 1954 tontin 4 osalta, ja As oy Poseidon valmistui ton-
tille seuraavana vuonna. Tontin 5 kaava uusittiin vuonna 1958, ja tontti sain uuden numeron 6. Edellisen 
kaavan kolmikerroksinen rakennus muutettiin nyt viisikerroksiseksi tehokkuuden kasvaessa 1.19:stä 
1.57:ään. Arkkitehtitoimisto Laitsalmi-Salokanteleen suunnittelemalle kerrostalolle myönnettiin rakennus-
lupa tammikuussa 1959, mutta taloa ei kuitenkaan toteutettu ja Poseidon jäi korttelissa ainoaksi toteutu-
neeksi 1950-luvun hankkeeksi.50 

 
Kuva 70. Juuri ennen 
Poseidonin rakentamista 
laaditulla tonttijakokar-
talla 2.12.1953 (Kila) on 
osoitettu korttelin 3 ra-
kennuskanta 1950-luvun 
alussa. Kartalta hahmot-
tuu, miten jaettavalla 
tontilla 1 (nykyinen 4 ja 
6) rakennuskanta oli eri-
mittakaavasta ja selvästi 
tontteja 2 ja 3 vanhem-
paa. Tontin keskellä ole-
vat piharakennukset 
osoittavat myös, miten 
tontti oli jaettu kahdeksi 
pihapiiriksi. Tonttijako 
liittyy vuoden 1953 ase-
makaavanmuutokseen. 
Tiheällä viivoituksella 
merkityt rakennukset 
ovat kivirakenteisia, har-
vemmalla merkityt puu-
rakenteisia.  
 

 
 
 
 
 

                                                 
50 Asemakaavanmuutokset 15/1953, 21/1954, 34/1958; Pääpiirustukset RakVa. 

 
Kuva 69. Asemakaavanmuutos 15/1953. 
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Muilla tonteilla vanha rakennuskanta säilyi 1970-luvun 
alkuun ja tontilla 6 on 1700-luvulla pystytyt rakennukset 
edelleen olemassa. Tontit 2 ja 3 yhdistettiin vuonna ase-
makaavanmuutoksen 9/1971 yhteydessä. Tonteista 
muodostettiin nyt uusi kortteli numerolla 36. Linnankatu 
leveni nykymittoihinsa vasta tässä vaiheessa tonttien 2 
ja 3 kohdalla. Tonteille 4 ja 5 jäi korttelinumero 3. Kortte-
lien väliin muodostettiin Herrainpolku-niminen kevyen lii-
kenteen väylä. Asemakaava mahdollisti Marina Palacen 
rakentamisen, mikä merkitsi tonteilla 2 ja 3 olleen van-
han rakennuskannan väistymistä kokonaan. Kaavan 
pohjakartasta voi nähdä, että kaavamuutoksen on alun 
perin suunniteltu ulottuvan Ylioppilasteatterin tontille 2-
14 saakka. Tämän suunnitelman mukaan jäljelle jää-
neestä tynkäkortelista 3 (tontit 4 ja 6) ja viereisen kortte-
lin (2) As oy Kiikarin tontista (2-13) olisi muodostettu 
uusi kortteli 37 ja Ylioppilasteatterin tontti olisi muutettu 
Humalistonkadun jatkeeksi. Eskelinkatu olisi päättynyt 
korttelin 37 sisään eikä olisi ulottunut rantaan saakka. 
Kortteli 3:n osalta vuoden 1950-luvun kaavat (21/1954, 
34/1958) jäivät edelleen voimaan.51 
 
 
 
 

Kuva 72. Vuoden 1970 valokuva kertoo, kuinka 1950-luvulla käynnistynyt keskustan kaupunkikuvan modernisoituminen oli Län-
tisen Rantakadun kortteleissa edennyt hitaasti eikä uudistus lopulta toteutunut yhtä kokonaisvaltaisesti kuin ympäröivässä kau-
punkitilassa. Korttelin 36 talot purettiin pian kuvan ottamisen jälkeen uuden hotellin tieltä. 

 
 

                                                 
51 Asemakaavanmuutokset 15/1953, 21/1954, 34/1958, 9/1971, 25/1972. 

Kuva 71. Rantakadun ja Eskelinkadun kulmaan 
suunniteltu, toteutumaton kerrostalo. Arkkitehti Osmo 
Salokanteleen signeeraama piirustus, julkisivu joen 
puolelle (RakVa). 
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Kuva 73. Asemakaavanmuutos 9/1971. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tontit 3-4 ja 3-6 
 
Osoite  Linnankatu 28 (4), Läntinen Rantakatu 27 (6) 
Omistajat  As oy Poseidon (4), Koy Läntinen Rantakatu 27 (6) 
Toimijat As oy Poseidon (4), ravintola Sergio’s, Piccola Cantina, Suomen urheilijoiden koulu-

tus- ja ammatinedistämissäätiö 
Pinta-ala   1210 (4), 1046 m2 (6) 
Rakennukset    2890 kem2 (4); 303 + 133 + 794 + 267 = 1497 kem2 (6) 

Toteutunut tehokkuus  2.39 (4), 1.43 (6) 
Asemakaava  21/1954, tullut voimaan 4.10.1954 (4), 34/1958, tullut voimaan 2.2.1959 (6) 
Nykyinen tonttijako  2.12.1953 (4), 2.2.1959 (6) 
Edellinen tonttijako 11.12.1917 (4, asemakaavan yhteydessä), 2.12.1953 (6) 
Edelliset tonttinumerot ”Kurck” (1600-luvun puoliväli), ”Schäfer” (1600-luvun loppupuoli – 1700-luvun alku-

puoli), 612 ja 612a (1750-luku), 73 ja 74 (1786), 1 (1830), 5 (6, 1953) 
   
Tontin 4 tonttijako tehtiin asemakaavan heti 15/1953 vahvistamisen jälkeen joulukuussa 1953. Arkkiteh-
dit Viljo Laitsalmi ja Knut von Troil suunnittelivat Linnankadun varteen liike- ja asuinkerrostalon, As oy 
Poseidonin, jonka lupapiirustukset (allekirjoitus von Troil) laadittiin maaliskuussa 1954. Tontti 5 sain ny-
kyisen numeronsa 6 kaavamuutoksen yhteydessä 1959 (34/1958), jolloin Eskelinkatua levennettiin auto-
paikoitusta varten. Kaavan vastaisesti Eskelinkadulla oleva rakennuskanta on tässäkin tapauksessa säi-
lynyt vuosikymmenet kaavan voimaantulon jälkeen. Tontilla sijaitsee selvitysalueen vanhimmat raken-
nukset: Rantakadun puolella asuinkäyttöön muutettu vanha suolamakasiini ja ravintolakäytössä oleva 
entinen asuinrakennus, näiden välissä pieni tiilinen puotirakennus sekä ns. partiolaisten talo Eskelinka-
dulla. 1700-luvun lopulla pystytetyt rakennukset omistaa Koy Läntinen Rantakatu 27.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvat 74 ja 75. Läntinen Rantakatu 27:n rakennukset nykyasussaan. 
 
 

                                                 
52 Asemakaavanmuutokset 4/1917, 15/1953; Pääpiirustukset RakVa ja TKA. 
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Kuva 76. Herrainpolun puoleinen siipi, jossa on ravintolan 
toimisto ja renssi. Päärakennuksen päädyssä ovat sosiaa-
litilat ja pizzakeittiö. Kuvan sisäänkäynti johtaa joen puo-
leiseen ullakkokerrokseen, jossa on erilliset toimistotilat. 
Ovi on tehty 1884 lisätyn ikkuna-aukon paikalle 2009. 
Oven vieressä oleva pieni ikkuna on asennettu ennen 
vuotta 1995, ilmeisesti aikana, jolloin talo oli Maalarimes-
tarien yhdistyksen käytössä. 
 
 
 
Kuvat 77 ja 78. Tonttien 4 ja 6 voimassaolevat asemakaa-
vanmuutokset 21/1954 (alla vas.) ja 34/1958 (alla oik.) 
laadittiin ainoastaan kyseisille tonteille. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kuva 79. Tontin 6 tonttijakokartta 1959. Tontin numero muut-
tui tässä vaiheessa viidestä kuudeksi ja tontin pinta-ala pie-
neni 1 172 m2:stä 1 046 m2:iin Eskelinkadun pään leventy-
essä entiselle tonttimaalle. Eskelinkadun puoleisen rakennuk-
sen päätyä oli tässä kohtaa jo lyhennetty, mutta osa siitä jäi 
edelleen Poseidonin tontille. 
 
 
 
 
 
 
Aiempi maankäyttö 
 
Ennen tonttien 1950-lukua tonttien rakennukset muodostivat pitkät ja kapeat umpipihat muistumana pa-
loa edeltävästä kaupunkirakentamisesta. Tonttien maa on alkujaan ollut yhtä kiinteistöä ja kuulunut Tu-
run hovioikeuden presidentti Jöns Kurckille. Hän kuitenkin kuoli jo samana vuonna kun Herrainkulman 
kaava valmistui 1652 eikä ole varmuutta, ehtikö hän ottaa tonttia käyttöön. Tontin ensimmäinen asukas 
saattoi olla pormestari Johan Schäfer († 1683), jonka nimellä kiinteistö tunnettiin asiakirjoissa pitkään, 
ainakin 1770-luvulle saakka. Tontilla tiedetään olleen 1710-luvulla ainakin yhden huoneen puurakennus 
ja aitta. Tontin rakennukset paloivat 1728 tontin ollessa vielä Schäferin suvun omistuksessa. Tuon ajan 
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rakennuksista ei ole tietoa, mutta on oletettavaa, että pormestarilla oli ollut käytössään tasokkaat raken-
nukset. Schäfer asui tontilla perheineen. Muutama vuosi palon jälkeen tontti myytiin. Myyjänä oli kaup-
pias Joachim Schäfer. Tontti lohkottiin poikkikatujen suuntaisesti kahteen pitkään ja kapeaan tonttiin 612 
(Eskelinkadun puoli) ja 612a (Herrainpolun puoli). Eskelinkadun puoleisen osan 612 osti säämiskäntekijä 
Vilhelm Petter Gelhard 1737 ja tontin 612a osti rykmentinkirjuri Carl Ullner 1741.53 
 
Vuonna 1740 tehdystä tontin 612a mittauksesta selviää, että tonttien raja ei ole ollut suoraviivainen, 
vaan raja kulki hieman vinoon ja siinä oli tontin keskivaiheilla pieni kulma. Lisäksi tontti 612a oli suurempi 
kuin 612. Epäsäännölliseen rajan lienee jokin käytännön syy. Raja on saatettu laatia silloisen rakennus-
kannan tai palaneiden rakennusten perustusten mukaan. Kulmikas rajaus näkyy mittauskartassa 1754–
56 ja se on ollut olemassa vielä 1770-luvulla, kun pienempi tontti 612 huutokaupattiin.54 Suolamakasiinin 
palovakuutusasiakirjojen perusteella tiedetään, että tonttien välinen rajalla ollut ollut suora 1700-luvun 
loppupuolella. Tontti ei kuitenkaan ollut mitoiltaan aivan säännöllinen suorakaide, mikä voi olla syynä 
sille, että makasiini rakennettiin hieman tontin 612a puolelle. Vuonna 1786 tonttien numeroksi tuli 73 ja 
74. Tontin 73 (612a) Herrainpolun vastainen raja on säilynyt ainakin 1750-luvulta ja se on alueen kiin-
teistörajoista vanhin. Rajalla on ollut rakennus viimeistään 1740-luvulta lähtien, joten on mahdollista, että 
nykyisen rakennuksen perustusrakenteista osa saattaa olla jopa tältä ajalta. 

 
Kuva 80. Kortteli 3 vuosien 1741–43 mittauskartassa. Oikeassa reunassa 
näkyy Eskelinkadun kohdalla ollut vanha poikkikatu ja sen vasemmalla 
puolella tontti 73 ja sen vasemmalla puolella tontti 74. Tontilla 74 on pitkä, 
koko tontin levyinen, kivijalallinen puurakennus. Poikkikadun suuntaan on 
yhtä pitkä puurakennus, jossa ei ole kivijalkaa ja tontin keskellä on vielä 
yksi pienempi puurakennus. Tontilla 74 on myös kolme puutaloa ja ne 
ovat kaikki kivijalallisia. Puolet tontista 73 on puutarhamaata, joka sijoittuu 
Linnankadun puolelle. Myös tontilla 74 on Linnankadun puolella puutarha. 
 
 
 

Ullnerin leski myi tontin 612a / 74 vuonna 1758. Tontille perustettiin Suomen ensimmäinen sairaala, josta 
tuli myöhemmin Turun lääninsairaala. Laitos oli Turun akatemian lääketieteen opetukseen kuuluva yli-
opistosairaala. Sairaalaa varten ei pystytetty uusia rakennuksia vaan kunnostettiin tontilla olevaa raken-
nuskantaa, johon kuului päärakennus, aitta ja ulkorakennuksia. Päärakennuksen kolmeen huoneeseen 
perustettiin kolme osastoa: yksi miehille, yksi naisille ja yksi tarttuville taudeille, mistä vakiintui toiminnal-
linen jaottelu tuleviinkin sairaaloihin. Rakennuksen kaksi muuta huonetta oli henkilökunnan käytössä. 
Sairaala laajentui jo vuonna 1763 Eskelinkadun puoleiselle naapuritontille 612 / 73, joka hankittiin tupa-
kankehrääjä Anders Friskiltä ja tämän tyttäreltä. Samalla vuosikymmenellä sairaalan rakennuksiin tehtiin 
useita perusparannuksia. Ilmeisesti sairaalan aikana tonteille ei tehty uusia rakennuksia. Tiloja pystyttiin 
lisäämään joko huonejakojen kautta tai rakennuksia laajentamalla. Uusi kivirakenteinen sairaala oli kui-
tenkin suunnitteilla. Laajentamista varten hankittu tontti 73 jouduttiin kuitenkin myymään talousvaikeuk-
sien vuoksi jo 1776 turkulaisille kauppiaille. Lasaretti jatkoi toimintaansa tontilla 74 vuoteen 1784 saakka. 
Hospitaalin ja lasaretin toiminnot päätettiin yhdistää ja uutta laitosta varten rakennettiin uudisrakennus 
Sairashuoneenkadun ja Linnakadun kulmaan paikalle, jossa hospitaali oli toiminut jo pitkään. Lasaretin 
tontti 74 myytiin laamanni Eric Stålhandskelle 1784. Jo seuraavana vuonna omistajana mainitaan paroni 
Gustav Koskull. Hän todennäköisesti rakennutti sairaalan rakennusten tilalle uudet rakennukset, joista 
päärakennukset ovat edelleen olemassa. Tontti vaihtoi omistajaa useaan otteeseen 1800-luvun taitteen 
molemmin puolin. Omistajina oli porvareita ja upseereita. Vuonna 1850 tontti 74 lyheni, kun kaupunki lu-
nasti siitä osan Linnankadun leventämistä varten silloiselta omistajalta, purjekangastehtailijalta Otto As-
pelundilta. Tämän jälkeen, 1850-luvun lopussa omistajana oli kapteeni Johan Jacobsson.55  
 
Kauppiaiden 1776 hankkiman tontin 73 silloiset rakennukset olivat huonokuntoisia ja ne katsottiin arvot-
tomiksi. Tontin sijainti oli kuitenkin erinomainen ja tontilla oli oma kaivo. Tontti otettiin nyt yrityskäyttöön. 
Suola oli tuohon aikaan maan tärkein ulkomaankaupan myyntiartikkeli. Suolakauppaa voitiin tehdä oi-
keudella, joka velvoitti kauppiaan huolehtimaan koko kaupungin ja sen takamaiden suolatarpeesta, mikä 
edellytti suurta varastokapasiteettia. Vanha rakennuskanta purettiin ja kauppiaat rakennuttivat Jokikadun 
varteen 1776–78 kaksikerroksisen, tiiliruonkoisen suolamakasiinin. Kookasta tonttia voitiin käyttää muu-

                                                 
53 Dahlströmin kortisto 1487–1513, 1579, 1581; Talamo-Kemiläinen 1996, 111. 
54 Talamo-Kemiläinen 1996, 111; Charta öfver Stapel Staden Åbo 1756. 
55 Talamo-Kemiläinen 1996, 113; Lahtinen 2013, 13–20; Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3, 1589–1635, 1675–1679. 
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hunkin kuin suolan varastoimiseen. Kaupungissa vilkkaana käynnissä ollut laivanrakennus merkitsi me-
nestystä myös meriteollisuuden alihankkijoille. Tontin omistajat perustivat kaupungin ensimmäisen purje-
kangasta eli buldaania valmistavan tehtaan, joka rakennettiin samaan aikaan suolamakasiinin kanssa. 
Tehdasrakennus oli vinkkelin muotoinen ja se sijaitsi Linnankadun ja Eskelinkadun kulmassa. Tehtaan 
vieressä oli talousrakennuksia Linnankadun puolella ja sivurakennus on edelleen Eskelinkadun puolella. 
Tehtaassa oli kaksi kerrosta, alhaalla oli kolme salia ja kaksi muuta huonetta, ylhäällä oli neljä huonetta. 
Rakennuksessa oli yhteensä kuusi kaakeliuunia sekä yksi leivinuunilla ja liedellä varustettu keittiö. Teh-
das oli hirsirunkoinen ja siinä oli luonnonkivijalka. Ikkunat olivat 16-ruutuiset ja niissä oli luukut. Raken-
nus vuorattiin ja maalattiin 1824. Engelin kaava levitti Linnankatua siten, että rakennus jäi katualueelle ja 
tehdas purettiin 1844. Uusi tehdas pystytettiin nykyiseen Barkerinpuistoon. Vanhalle paikalle jäi kuitenkin 
vielä tuotantoon soveltuvia tiloja, joita tehtaanosakkaat hyödynsivät. Lisäksi tontilla asui edelleen tehtaan 
työväkeä. Tontti mitattiin uudelleen 1845 ja katualue luovutettiin 1847.56 

 
Kuva 81. Maanmittari C.P. Hällströ-
min piirros Aurajokirannasta 1790-lu-
vulta. Kuva Talamo-Kemiläisen artik-
kelista Schäferin tontti Läntisellä Ran-
takadulla (1996), alkuperäinen KA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuva 82. Tontin 74 rakennuskanta 1700-ja 1800-lu-
kujen taitteessa. Konservaattori Reino Mattilan raken-
tama pienoismalli perustuu vuosien1791 ja 1823 pa-
lovakuutusasiakirjoihin ja Hällströmin tussilaveerauk-
seen. Kuva TMK / P. Kujanpää. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kuva 83 (vas.). Tonttien 73 ja 74 ra-
kennuskanta 1700-luvun lopussa pa-
lovakuutusasiakirjojen piirrosten mu-
kaan. Tontti 73: 1 Suolamakasiini, 2 
pakaritupa, 3 buldaanitehdas, 4 ja 5 
ulkorakennus. Tontti 74: 6 puotiraken-
nus, 7 asuinrakennus, 8 pakaritupa, 9 
liiteri. Piirroksen on laatinut Gabriel 
Bushmann Martin, Turun maakunta-
museo. 
 
Kuva 84 (kesk.). Vuoden 1884 ase-
mapiirros, joka liittyy punaisella merki-
tyn puotirakennuksen muutostöihin. 
Molempien tonttien pakarituparaken-
nuksia on laajennettu, ja tontille 74 on 
rakennettu yksi talousrakennus (4) li-
sää jo 1790-luvulla. Tehdas on pu-
rettu tontilta 73. 

                                                 
56 Talamo-Kemiläinen 1996, 114, 121; Lahtinen 2013, 58; Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3, 1561, 1565, 1567. 
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Kuvat 85 ja 86. Puurakennuksen muutos 1901 (vas.) ja 1907 (TKA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvat 87 ja 88. Vasemmalla Irja Sahlbergin laatima asemapiirros tontin 3-1 rakennuskannasta  
ennen Poseidonin kaavoittamista vuonna 1946 (TMK). Oikealla Poseidonin tonttijakokartta vuodelta 1953 (KILA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Kauppias Abraham Kingelin omisti tontin 73 vuoteen 1861 saakka, jolloin kiinteistö myytiin tekstiiliteolli-
suusyritys Oy Forssalle varastokäyttöön. Tontilla oli myös asukkaita vuokralaisina. Forssan omistuk-
sessa suolamakasiinin tontti pysyi 1800-luvun loppuun asti. Tämän jälkeen kiinteistö siirtyi ensin konsuli 
Gustaf Lindblomille ja häneltä rakennusmestari ja liikemies Viktor Lindkvistille, joka päätti muuttaa maka-
siinin asuinkäyttöön. Lindkvist asui itse rakennuksessa, jossa oli useita muitakin huoneistoja. Lindkvist 
hankki itselleen myös naapuritontin 74. Tontilla 6 olevien entisten tonttien 73 ja 74 rakennusten nykyasu 
perustuu Lindkvistin aikaisiin, 1900-luvun ensimmäisinä vuosina tehtyihin muutoksiin.57 
 

                                                 
57 Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3, 1573–1577, 1679–1681; Lahtinen 2013, 26–33. 
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Rakennuskanta 
 
Tontti 4, As Oy Poseidon 
 
Uudisrakennuksen tieltä purettiin 1950-luvun alussa tontin 4 
puolelle jääneet entisten tonttien 73–74 siipirakennukset. Es-
kelinkadun puoleinen pakaritupaa lyhennettiin, mutta se jäi 
edelleen osin Poseidonin tontille. Poseidoniin tehtiin raken-
nusaikaisia muutoksia siinä määrin, että tammikuussa 1955 
osittaisen katselmuksen johdosta vaadittiin uudet muutoslupa-
kuvat. Piirustuksia täydennettiin vielä tammikuun lopussa ja 
talo hyväksyttiin asuntojen osalta käyttöönotettavaksi helmi-
kuun puolivälissä. Ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen ra-
kenteilla ollut leipomo-konditoria oli tässä vaiheessa vielä kes-
ken. Leipomon tilajärjestelyjen osalta talon piirustuksia muo-
kattiin vielä 1956 alussa. Koko ensimmäinen kerros oli leipo-
moa. Sen myymälä sijoitettiin torin puoleiseen päätyyn. Toi-
sessa kerroksessa oli leipomon konttorit, sosiaalitilat ja johta-
jan huone myymälän yläpuolella. Toisen kerroksen Marinan 
puoleiseen päätyyn tuli neljä asuntoja. Kerrokset 3–5 olivat 
asuinkerroksia, kuudenteen ullakkokerrokseen sijoitettiin va-
rastot, kuivaushuone sekä 60 neliöinen kaksio torin puolei-
seen päätyyn. Kellariin sijoitettiin autosuojat, polttoainevaras-
tot, rikkojen polttokattila, tekniset tilat ja pesutupa. 58 
 
Talo on tyypillinen ja tyylipuhdas 1950-luvun kerrostalo. Eskelinkadun päädyssä rakennuksen massaa 
on porrastettu siten, että liiketilan eteen muodostuu pieni aukiomainen tila. Rakennuksen runko on rois-
kerapattua tiiltä, perustukset ja kellarikerros ovat betonia. Pitkät sivut on jaoteltu pystysuuntaisesti ikku-
noiden väliin sommitelluin silein valkoisin rappauksin, samoin kulmat on rapattu sileäksi. Päädyssä ole-
van liiketilan ikkunat ovat asuntojen ikkunoita suuremmat, mutta myös ensimmäisen kerroksen Marinan 
puoleiseen päätyyn tehtiin suuret näyteikkunat jo rakennusvaiheessa, jolloin tilaan sijoitettiin leipomon 
patatiski ja jäähdytystilat. Ullakkokerroksen ikkunat ovat päädynasuntoa lukuun ottamatta kapeita pys-
tyikkunoita. Kattomuotona on satulakatto, jonka harjalinja on sijoitettu kummankin massan keskelle, jol-
loin harja porrastuu Eskelinkadun päässä. Talossa on kaksi porrashuonetta Linnankadun puolella. Si-
säänkäynnit on toteutettu sisennettyinä ja verhoiltu keltaisin klinkkerilaatoin.  
 
Vuonna 1977 Lehtisen leipomon tiloihin muutti koulupoliklinikka. Muutospiirustukset tehtiin kaupungin 
talorakennusosastolla. Marinan puoleiseen päätyyn lisättiin luiskattu sisäänkäynti ensimmäiseen kerrok-
seen ja talon takana oleva lastauslaituri eristettiin lämpimäksi tilaksi ja tilaan tehtiin myös luiskattu si-
säänkäynti. Joen puoleiseen sivuun lisättiin kaksi ensimmäisestä poistoilmahormia. Samassa yhtey-
dessä ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen rakennettiin uusia väliseiniä. Väliseinämuutoksia tehtiin 
myös 1981 viidennessä kerroksessa, kun asuntoon rakennettiin sauna. Entinen leipomo on nykyisin toi-
mistokäytössä. Parvekkeet on uusittu 2001, putket saneerattu 2011 ja rakennuksen perustukset on vah-
vistettu ja paalutettu 2014. Koulupoliklinikka on muutettu toimistoksi 2013. Tässä vaiheessa toinen ker-
ros muutettiin kokonaan asuinkäyttöön. Pääsuunnittelijana oli Kim Eklund arkkitehtitoimisto Siggeltä. Ra-
kennuksen iv-konehuone sijaitsee myymälän takana olevassa entisessä kylmiössä. Entisen lastauslaitu-
rin paikalla ollut varasto muutettiin jätehuoneeksi 2015.59 
 

                                                 
58 Pääpiirustukset RakVa ja TKA. 
59 Pääpiirustukset RakVa ja TKA. 

Kuva 89. As oy Poseidon marraskuussa 
2016. 
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Kuva 90. Poseidonin päädyt (TKA) 27.1.1955 
päivätyssä kuvassa. Von Troil suunnitteli myös 
talon itäpäätyyn kiinnitetyn Poseidonia esittä-
vän reliefin.60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tontti 6, As oy Läntinen Rantakatu 27  
 
Suolamakasiini 
 
Suolamakasiini rakennettiin jokirantaan ton-
tille 73 vuonna 1778. Rakennus ulottui naa-
puritontille 74 noin 90 cm. Rakennuksen 
suunnitteli oletettavasti kaupunginarkkitehti 
Christoffer Friedrich Schröder, sillä maist-
raatti edellytti hänen suunnittelevan katujen 
varsien rakennukset.61 Makasiini oli kaksi-
kerroksinen, rapattu tiilirakennus, jossa oli 
jyrkkä, lyhyträystäinen satulakatto. Katteena 
oli tiili. Rakennuksen julkisivu oli symmetrinen, 
ovi oli keskellä ja sen molemmin puolin oli 
kaksi pientä ikkunaa molemmissa kerroksissa. 
Kerrosten välissä oli kerroslista. Hällströmin 
piirustuksen mukaan ykköskerroksen rapatut 
kulmalistat ja sisäänkäyntiä ympäröivä listoitus 
olivat harkoitetut.  
 
Rakennus muutettiin sisältä ja ulkoa täydellisesti 1902, mutta sen mittasuhteet ja kattomuoto säilyivät. 
Rakennuksen arkkitehtuuri poikkesi selkeästi edellisen vuosisadan lopun kertaustyyleistä ja siinä on ha-
vaittavissa jo jugendin vaikutus. Rakennuksen sisäänkäynti ja porrashuone säilyi vanhalla paikallaan ja 
sisäänkäyntiä korostettiin uuden tyylin mukaan muotoilluilla listoituksilla. Sisäänkäynnin yläpuolelle teh-
tiin muita ikkunoita koristeellisemmat kolme ikkunaa ja ne rajattiin symmetrisesti syöksytorvilla, jolloin 
syntyi vaikutelma hienovaraisesta keskirisaliitista. Ullakkokerroksen kohdalle toteutettiin edelleen keski-
kohtaa korostava attika. Yläkerran ikkunoihin tehtiin rakennukselle luonteenomaiset, saksalaisvaikuttei-
set laskoskuviot ja Eskelinkadun päätyyn kaunis jugendtyylinen erkkeri. Julkisivu käsiteltiin pääasiassa 
sileällä rappauksella. Alakerran ikkunoiden välien alaosat koristeltiin roiskerappauksin. Julkisivu jäsen-
nettiin aukotusten ohella silein vaakalistoin kolmeen yhtä leveään osaan, lisäksi yläikkunoiden yläpuo-
lelle vedettiin hento lista varsinaisen räystäslistan alapuolelle. Willy Baer teki rakennuksen lasimaalauk-
set. Rakennuksessa oli ollut viisi makasiinihuonetta kummassakin kerroksessa. Uudistuksen jälkeen ta-
lossa oli neljä huoneistoa ja 18 huonetta. Huoneistot varustettiin kaakeliuunein ja kylpyhuonein. Lindkvist 
omisti talon vuoteen 1935 saakka.62 
 
Rakennukseen tehtiin 1900-luvun aikana sisätilamuutoksia, joissa muutettiin jonkin verran huonejakoa, 
myös suuri osa ovista vaihtui. Kaikki ikkunat vaihdettiin 1950–70-lukujen aikana. Öljykattila ja -säiliö sijoi-
tettiin erikoisella tavalla toisen kerroksen keskelle sisäpihan puolelle tehtyyn ulokkeeseen 1950-luvun 

                                                 
60 Suomen Turku 3/1976, 34. 
61 Talamo-Kemiläinen 1996, 121 
62 Lahtinen 2013, 27–31. 

Kuva 91. Strandellin 1902 laatima julkisivukuva suolamakasii-
nin muutos asuinrakennukseksi (TKA). 
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lopussa. Vanhat kakluunit kuitenkin säilyivät. Kaupungin lastensuojelutoimistoa varten laadittiin 1973 yk-
köskerroksen Eskelinkadun puoleisen päädyn sisätilojen muutospiirustukset. Toimisto siirtyi tälle paikalle 
entiseltä palokunnan tontilta (2-14). Rakennustoimisto A. Puolimatka hankki yläkerrasta kaksi osakehuo-
neistoa 1984 ja seuraavana vuonna Puolimatkojen perheyhtiö Rausanne Oy osti alakerrasta toisen huo-
neiston, jonne tuli Rauno Puolimatkan toimisto ja pian sen jälkeen Rausannen toimisto. Yläkerran asun-
not siirtyivät Armas Puolimatkan sijoitusyhtiölle. Alakerrassa ollut toinen huoneisto oli 1980-luvun lop-
puun asti kaupungin hallussa ja siinä toimi perheterapiakeskus ja sen jälkeen Sokeain hieromalaitos. 
Rausanne hankki huoneiston 1990, mutta antoi sen vielä vuokralle toimistokäyttöön. Tässä vaiheessa 
talon osakkeita omistivat Rausannen lisäksi RPT-invest, AP-Invest sekä Puolimatkan perikunta. Raken-
nuksen ullakko muutettiin toimistokäyttöön 1995, jolloin pihan puolelle tehtiin kattoikkunat ja varapoistu-
mistikkaat. Samalla talo maalattiin ja sen katto uusittiin säilyttäen vanhat kattorakenteet niiltä osin, kun 
ne olivat terveitä. Korjausten tavoitteena oli palauttaa rakennuksen alkuperäinen väri ja alkuperäisen kal-
taiset ikkunat. Muutokset suunnitteli Schauman arkkitehdit. Myös Eskelinkadun puutalon ullakko raken-
nettiin samaan aikaan.63 
 
Rauno Puolimatka lunasti 2008 yläkerran huoneistot. Tämän jälkeen alkoi talon sisätilojen täydellinen 
uudistus, jossa sisätilat purettiin ensin täydellisesti runkoon saakka, minkä jälkeen sisustus rakennettiin 
uudelleen pyrkien palauttamaan 1900-luvun alun ilmettä. Vanhat kaakeliuunit rakennettiin uudelleen ja 
säilyneistä ovista saatiin malli uusille. Talo otettiin kokonaan asuinkäyttöön. Pihan puolen portaan yhtey-
teen tehtiin hissi rakennuksen sisälle. Pannuhuone-erkkeri purettiin ja sen tilalle tuli parveke. Peruskor-
jauksen yhteydessä rakennus paalutettiin ja talon alle tehtiin kellari. Työt alkoivat 2008 arkeologisilla kai-
vauksilla. 2009 valmistuneet uudistukset suunnitteli myös Schauman arkkitehdit. Sisustuksen suunnitteli-
vat Anne Puolimatka ja Riikka Haapasalo.64 
 
Eskelinkadun rakennus 
 
Eskelinkadulla oleva pieni hirsirakenteinen talo on rakennettu suolamakasiinin ja buldaanitehtaan väliin 
samaan aikaan näiden rakennusten kanssa vuonna 1777. Rakennuksessa on alun perin ollut pakaritupa 
ja yksi kamari, joka on ilmeisesti ollut tehtaan henkilökunnan asuntona.. Rakennuksen pituus on muuttu-
nut useaan kertaan. Vuonna 1805 pakarin ja tehtaan väliin tehtiin pieni, neliönmuotoinen pesutupa. Pa-
karirakennus ja pesutupa yhdistettiin yhtenäisellä vesikatolla, jonka alla oli porttikäytävä rakennusosien 
välissä. Rakennus on ollut vuonna 1834 vuorattu ja maalattu punavärillä. Siinä on ollut kitatut, 16-ruutui-
set ikkunat, jotka oli varustettu luukuilla. Rakennus on tässä vaiheessa muistuttanut julkisivuiltaan vie-
reistä buldaanitehdasta. Pakaria laajennettiin 1880-luvulla siten, että rakennus yhdistyi Rantakadun var-
ren suolamakasiiniin. Buldaanitehdas purettiin 1844.65 

Kuva 92 (vas.). Eskelinkadun puutalo 2017, etualalla As Oy Kiikarin maanalaiseen paikoitushalliin johtavan ajoluiskan kate. 
Kuva 93 (oik.). Eskelinkadun talon muutos puodiksi, lupapiirustus 1901 (TKA). 
 
Kun tontti siirtyi konsuli Lindblomilta rakennusmestari Lindkvistille, pakarirakennus muutettiin suolamaka-
siinin tavoin asuinkäyttöön 1901–1902 ja talo sai nykyisenkaltaisen ulkoasunsa. Vanha leivintupa muu-
tettiin liiketilaksi ja kadun puolelle tehtiin uusi sisäänkäynti ja suuret ikkunat. Oven yhteydessä olleiden 
portaiden paikka näkyy edelleen kadun puolen kivijalassa, jossa on betonilla täytetty leikkaus ja sen ylä-

                                                 
63 Pääpiirustukset RakVa; Lahtinen 2013, 60–63. 
64 Lahtinen 2013, 67–73 
65 Talamo-Kemiläinen 1996, 121; Lahtinen 2013, 58; Karta öfver Åbo Stad 1880 ja 1884. 
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puolella on ikkunaksi muutettu entinen oviaukko, joka on eri linjassa muiden ikkunoiden kanssa. Raken-
nus oli joen puolella edelleen kiinni suolamakasiinissa ja yhdistetty porttikäytävällä pesutupaan. Kun ma-
kasiini otettiin asuinkäyttöön 1902, pakarirakennusta laajennettiin pihan puolelle ja sitä lyhennettiin pi-
tuussuunnassa. Suolamakasiiniin kiinni rakennettu osa purettiin ja rakennusten väliin tehtiin kulkuaukko. 
Laajennuksen yhteydessä vanhoja osia uudistettiin. Rakennukseen tehtiin asunnot kahdelle perheelle. 
Muutokset suunnitteli Strandell, joka vastasi tontin muidenkin rakennusten muutoksista. Poseidonin ra-
kentamisen yhteydessä 1954 entinen pesutupaosa purettiin kokonaan ja asuinrakennustakin lyhennettiin 
ilmeisesti yhden kantavan seinän verran, jolloin rakennuksesta jäi vielä osa Poseidonin tontin puolelle. 
Tähän päätyyn tehtiin kaksi varastonovea. Tässä vaiheessa hävisi myös katettu porttikonki. Rakennuk-
seen jäi kolme huonetta ja keittiö. Turun Partiosissit ostivat talon 1959 ja remontoivat sen kolokseen 
1960. Myös osa ullakkoa eristettiin lämpimäksi tilaksi. Ullakkotiloja laajennettiin 1995. Talon peruskor-
jaus tehtiin 1983. Pienempiä parannuksia on tehty vielä 2000-luvulla. Rakennuksen pohjoispääty ulottuu 
edelleen tontille 4. Päädyssä oleva portti on uusittu 2009.66  
 
Ravintolarakennus ja pieni kivitalo 

 
Palovakuutusasiakirjojen ja hirsien ajoitustutkimusten mukaan tontti 74 on rakennettu tai sen rakennus-
kanta on uusittu sairaalavaiheen jälkeen 1787–1791. Joen puolen hirsisestä päärakennuksesta tehtiin 
vinkkelin muotoinen. Sen jatkeeksi joen puolelle tuli umpinaisen porttikäytävän yhdistämänä pienempi 
asuinrakennus tiilestä. Puurakennukselle, porttikongille ja tiilirakennukselle tehtiin yhtenäinen vesikatto, 
jossa oli palomuuri puu- ja kiviosien välissä. Puutalon joen puoleinen sivu laudoitettiin ja maalattiin. Lau-
takatteinen vesikatto oli Herrainpolun puolelta malliltaan aumattu ja sen alimmalla lappeella oli joen puo-
lella ullakkoikkunat, puupuolella kaksi ja kivirakennuksessa yksi. Kiviosa rakennettiin kiinni naapurin suo-
lamakasiiniin. Kokonaisuus muodosti yhtenäisen rakennusmassan. Puinen puoli oli tontin omistaja Kos-
kullin asuinrakennus, jossa oli joen puolella kulmasali ja kaksi kamaria porttikäytävän puolella. Siipiosa 
rakennettiin nykyisen Herrainpolun suuntaisesti. Herrainpolkua ei tuolloin ollut, vaan vastassa oli tontti 
75. Tonttien rajalle jäi ilmeisesti kapea, rakentamaton sola. Siipiosassa oli kolme kamaria ja keittiö tontin 
keskiosassa. Sisäänkäynti vinkkelitaloon oli sisäpihalta rakennuksen sisäkulmasta. Kamarien ja keittiön 
jatkeena oli vielä talousrakennusten rivi: kaksi liiteriä, talli, käymälä ja karjasuoja sekä vielä yksi Linnan-
katuun rajautuva liiteri. Rakennusrivi oli siten yhtenäinen Rantakadulta Linnankadulle. Pieni kivirakennus 
rapattiin sileäksi ja maalattiin valkoiseksi. Siinä oli sali, kamari ja eteinen. Kivirakennuksen takana, tontin 
73 vastaisella rajalla oli myös sivurakennusten rivi, mutta ei kiinni kivitalossa.  Sivurakennuksessa oli 
kolme kamaria, joiden jatkona oli tontin keskiosassa leivintupa. Pakarin perässä oli vielä ruoka-aitta, joka 
rakennettiin vuoden 1793 jälkeen, kun tontti oli siirtynyt buldaanitehtaan johtaja Karl Ekenbomille. Aitan 
takana, tontin koillisnurkassa oli puutarha ja sen laidalla Linnankatuun rajautuva liiteri. Rakennusriveihin 
ei tullut aluksi yhtään ikkunaa naapuritonttien suuntaan. Tontilla oli oma hyvälaatuinen kaivo. Talousra-
kennukset vuorattiin 1800-luvun alussa. Tontti oli Ekenbomin jälkeen ensin luutnantti Hyllgrenin, ja tä-
män jälkeen Carl Fredrik Rotkirchin omistuksessa, tämä puolestaan luovutti tontin 1812 hollantilaislähtöi-
selle amiraali Ludwig Sigismund von Heydenille.67 
 
 
 
 
Kuva 94. Tontin 74 rakennuskanta 1700-ja 1800-lukujen tait-
teessa. Konservaattori Reino Mattilan rakentama pienoismalli 
perustuu vuosien1791 ja 1823 palovakuutusasiakirjoihin ja 
Hällströmin tussilaveeraukseen. Kuva TMK / P. Kujanpää. 
 
 

 
 
 
 
Kauppias Fredrik Borisov hankki tontin Heydeniltä ja myi sen pian akatemian kielimestari Friedrich Anton 
Meyerille, joka avasi kivitaloon yliopistollisen kirjakaupan 1818. Rakennus oli ilmeisesti alkuaankin tarkoi-
tettu kauppahuoneeksi, sillä siihen oli yksityisestä pihamaasta erotettu käynti porttikäytävästä ja siinä oli 

                                                 
66 Pääpiirustukset RakVa; MIP; Talamo-Kemiläinen 1996, 121; Lahtinen 2013, 26, 39, 58–59; Tonttijako 2.12.1953. 
67 Talamo-Kemiläinen 1996, 115–123; Kivistö 2016; Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3, 1619, Bgd:1:21, 613–615. 
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teräsovi. Myös ikkunat oli varustettu rautaluukuin. Kamari toimi konttorina eikä rakennuksessa ollut keit-
tiötä. Kirjakauppa ehti toimia kivitalossa kymmenen vuotta, jonka jälkeen sen toiminta muutti yliopiston 
mukana Helsinkiin. Meyer myi tontin kauppias Gustav Lydmanille, ja kivitaloon tuli postin tilapäinen kont-
tori. Seppä Sahlsted hankki tontin omistukseensa ja teetti muutoksia kivitalossa 1884. Rakennukseen 
tehtiin Arthur Kajanuksen suunnitelmien mukaan ulkoinen porrashuone pihan puolelle. Samalla uudistet-
tiin tulisijoja ja välipohjia. Seppä piti pajaa rakennuksen kellarissa, jonka kattoon tehtiin ratakiskoholvi. 
Pihalta johdettiin uudet portaat kellariin ja kadun puolelle puhkaistiin kaksi ikkunaa kivijalkaan. Katuta-
soon tehdyt ikkunat suojattiin rautakalterein. Myös porttikäytävään avattiin ikkuna. Keskikerroksen kaup-
pahuoneen tilajako uudistettiin ja se muutettiin asunnoksi. Kerros jaettiin kahteen huoneeseen, joista pi-
han puoleiseen tuli keittiö. Sisäänkäynti porttikongista säilyi paikallaan, mutta oven viereen tehtiin ik-
kuna. Porttikäytävään tehtiin puutalon laajennus 1907, minkä vuoksi käytävässä ollut sisäänkäynti tuli 
puutalon pihan puolen uuteen eteiseen. Rakennus sai nykyisen asunsa 1912–1913, kun kivijalan entinen 
paja muutettiin maitokaupaksi. Kadun puolelle tehtiin sisäänkäynti ja uudet entistä suuremmat ikkunat 
katutasoon. Tila jaettiin kahtia, ja pihan puoleiseen huoneeseen tuli hella. Pihan puolen kellariportaikkoa 
kavennettiin ja sen yhteyteen tehtiin ikkuna. Aiemmin sisustamaton ullakko otettiin asuinkäyttöön 1913 ja 
katolle tehtiin aiemman yhden kattolyhdyn sijaan kaksi. Ullakkoasunto oli yhteydessä suolamakasiinin 
puolella olevaan asuntoon. Tilojen välille tehtiin portaat tasoeron vuoksi. Muutokset suunnitteli Alexander 
Nyström. Maitokaupan tilalla toimi 1920-luvulla kansanruokala ja kahvila.68 

1930-luvulla vanha puotirakennus muutettiin asuinrakennukseksi ja siitä tuli osa As Oy Läntinen Ranta-
katu 27:ää. Kellarikerroksen hellahuoneeseen asennettiin öljykattila 1962 ja kadun puoleisesta liiketilasta 
tuli ateljee. Talon omistajana oli tuolloin E. Kosonen. Rakennus otettiin 1980-luvulla galleriakäyttöön, 
jossa se toimi vuoteen 1998. Pihan puoleiseen lappeeseen tehtiin kattoikkuna 1987, samalla toisen ker-
roksen ikkunat kadun puolella uusittiin vanhan mallin mukaan. Vuonna 1996 ullakolle tehtiin kerhotilat. 
Gallerian jälkeen talo palveli toimistona ja sisäporras uusittiin 1998. Suunnittelijana oli Schauman arkki-
tehdit oy. Rakennus on remontoitu samaan aikaan kuin vanha suolamakasiini eli 2009. Tätä ennen ra-
kennuksessa oli mainostoimisto Zeelandin tilat. Kunnostuksen jälkeen rakennuksen toiseen kerrokseen 
tuli viereisen rakennuksen ravintola Sergio’sin laajennetut tilat. Alakertaan tehtiin ravintolasta erillinen 
viini- ja jäätelöravintola Piccola Cantina. Ullakkokerrokseen tuli ravintolan jäätelökeittiö. Muutosten suun-
nittelusta vastasi Schauman.69 
 
Puutalon pihasiivessä tehtiin Kajanuksen piirtämiä sisätilamuutoksia 1886. Tässä vaiheessa pääraken-
nuksen ja siiven yhtymäkohdassa olevaan huoneeseen puhkaistiin ikkuna Herrainpolun suuntaan. Tilaa 
suurennettiin poistamalla väliseinä ja sinne muurattiin liesi. Herrainpolun puolelle tehtiin toinenkin ikkuna 
rakennuksen keskellä olleeseen porrashuoneeseen, joka muutettiin hellahuoneeksi. Tämän viereen teh-
tiin kaksi uutta huonetta jakamalla entinen keittiö-leivintupa kahtia. Rakennuksen joenpuoleisen osan jul-
kisivu uudistettiin kertaustyyliseksi 1901. Rakennusta muutettiin uudelleen Strandellin laatimin piirustuk-
sin 1907, jolloin porttikäytävän tilalle rakennettiin porrashuoneet sekä kadun että pihan puolelle. Laajen-
nusosaan tuli lisäksi kylpyhuone. Tontille jäi yksi käynti Linnankadun puolen portista. Talon julkisivua uu-
distettiin hieman, jolloin ikkunoiden yläpuolelle tuli jugendvaikutteiset kasviaiheiset kasvikoristelut. Kiin-
teistön omistaja Lindkvist piirsi itse vuoden 1931 muutoksen, jossa päärakennuksen ja pihasiiven yhdys-
kohdassa olleen keittiön paikka siirtyi pihan puolelta Herrainpolun puolelle.70 
 
Herrainpolun puoleinen siipi lyhennettiin ja suolamakasiinin tonttia vasten sijainnut pakaritupa purettiin 
1950-luvun puolivälissä Poseidonin rakentamisen yhteydessä. Maalarimestarien ja maalariliikkeenhar-
joittajien yhdistys osti puutalon 1960, jolloin se sisustettiin yhdistyksen kerhohuoneistoksi. Joen puoleiset 
sali ja kamari yhdistettiin yhdeksi kokoustilaksi ja pihan puoleisesta kamarista tehtiin johtokunnan huone. 
Yläkertaan tuli toimistotilat ja pieni keittiö pihan puoleiselle sivulle. Talon julkisivu maalattiin uuden vä-
riseksi ja ulko-ovi vaihdettiin. Rakennuksessa toimi 1990-luvulla ravintola Riistamestarit oy, ullakkoker-
roksessa oli toimistotilat. Taloon sisustettiin 2003 italialainen ravintola Sergio´s, jonka lupakuvat laati Kai 
Kodisoja insinööritoimisto Aalto-Setälästä. Pihan puolelle talon sisäkulmaan tehtiin esteetön sisään-
käynti. Pihan puoleiselle kattolappeelle asennettiin koneellisen ilmanpoiston hormit. Herrainkulman puo-
leiseen sivuun puhkaistiin sisäänkäynti 2009 korjausten yhteydessä. Samalla siipiosan portaikkoa siirret-

                                                 
68 Talamo-Kemiläinen 1996, 117–119; Lahtinen 2013, 43; Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3, 1615; Pääpiirustukset 
TKAD; Turun museokeskus 2.8.2012. 
69 Pääpiirustukset TKA ja RakVa. 
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tiin hieman. Porras johtaa päärakennuksen yläkerran toimistotiloihin, joissa toimi CC-M Arkkitehdit ja ny-
kyisin Viestintäliiga. Siipirakennukseen laajennettiin ravintolan käsittelytilat ja toimisto. Toimisto sijaitsi 
aiemmin pääsisäänkäynnin yhteydessä. Tila muutettiin inva-wc:ksi.71 
 
 
 

Kuva 95. Puutalon muutoslupapiirustus 
1886 TKAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 96. Kivitalon muutospiirustus 1884 (TKAD).  
 
 
 
 

 
Kuvat 97 ja 98. Puutalon joenpuoleiset julkisivut piirustusten 1901 (vas.) ja 1907(oik.) mukaan. 
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Tontti 36-1 
 
Osoite  Linnankatu 32 
Omistaja  Koy Hotelli Marina 
Toimijat Hotelli Marina Palace 
Pinta-ala   5 654 m2 
Rakennukset   12 980 kem2 

Toteutunut tehokkuus  0.83 
Asemakaava  35/2004 ”Marina Palace” tullut voimaan 11.12.2006 
Nykyinen tonttijako  21.121971 
Edellinen tonttijako 11.12.1917 
Edelliset tonttinumero 2 ja 3 (1830); 76, 75 (”Schulten” / Stålhandske”), 89 ja 90 (1786);  

613–615 (1750-luku) 
 
 
Hotellin Marina Palacen toteuttamiseksi järjestettiin 
yleinen arkkitehtikilpailu, jonka perusteella hotellin 
suunnittelijaksi valittiin arkkitehtitoimisto Jaakko Ran-
tanen Unto Rantanen. Hotellin ensimmäiset lupaku-
vat laadittiin vuoden 1971 lopussa, ja rakennuslupa 
myönnettiin 13.3.1972. Rakentamisen aikana vuoden 
1973 lopussa piirustuksiin tehtiin vielä muutoksia ja 
valmis hotelli katselmoitiin 15.2.1974. Kiinteistön pi-
hapuusto merkittiin alkuperäisessä pihasuunnitel-
massa säilytettäväksi.72  
 
Kuva 99. Hotelli Marina muodostaa yhdessä vastapäisen kau-
punginteatterin ja valtion virastotalon ja Wäinö Aaltosen museon 
kanssa modernistisen monumentaaliympäristön joen varteen. 
Kuva syksyltä 2008. 
 
 
Hotellikokonaisuus koostuu arkkitehtonisesti use-
asta eri kappaleesta. Rakennuksen näkyvin osa on 
joen suuntaan avautuva, pilareille nostettu viisiker-
roksinen hotellihuoneista koostuva pitkä päävo-
lyymi, jonka alla on joen puolelta huomaamatto-
mammaksi suunniteltu, sisäänvedetty jalustaosa, 
jossa sijaitsevat vastaanotto-, ravintola- ja kabinetti-
tilat. Jalustaosa on ylempänä olevia huonekerroksia 
kapeampi, jonka ansiosta Linnankadun suunnasta 
avautuu jokinäkymiä rakennuksen läpi. Hotellin il-
meessä suunnittelun huomio on kiinnittynyt koko-
naan joen puoleiseen julkisivuun. Linnankadun puo-
leinen osa on toissijaisessa asemassa, vaikka pää-
sisäänkäynti onkin luonnollisesti toteutettu kadun 
puolelle. Sisäänkäynnin yläpuolella on keittiösiipi, ja 
sen päällä porras- ja hissitorini. 
 
 
Hotellin kantavana rakenteena on paikalla tehty teräsbetoni- ja tiilirunko. Julkisivut on toteutettu laatoitet-
tuina teräsbetonielementtielementteinä. Pääsisäänkäynnit ovat torniosan molemmin puolin. Henkilökun-
nan sisäänkäynniksi tarkoitettu ovi sijoitettiin länsipäädyn keskelle. Rakennuksen keskellä on sisään-
käyntikerroksen sisustusta hallitsevat, näyttävät kierreportaat. Sisäänkäyntikerroksessa on aula- ja vas-
taanottotilojen ja baarin ohella lisäksi ollut alkujaan kaksi erillistä liiketilaa, joihin oli omat sisäänkäynnit 
parkkihallin ajoluiskan kohdalla ja Linnankadulla rakennuksen itäpäässä. Länsipäädyssä rannan puo-
lella, nykyisten ravintolatilojen paikalla oli 1970-luvulla neuvottelutilat. 
 
Kellari on alkujaan ollut yksikerroksinen. Kellarissa oli autohalli, jonka ajoluiska sijoitettiin rakennuksen 
itäpäätyyn. Lisäksi kerrokseen sijoitettiin keittiö, kellariravintola ja väestönsuoja, joka toimi henkilökunnan 

                                                 
72 Pääpiirustukset TKA. 

Kuva 100. Hotellin länsipääty syksyllä 2016. 
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pukuhuoneena. Lisäksi kellarissa oli orkesterihuone, kattilahuone, öljysäiliöt, varastotilat, puhelinkeskus. 
Kellari oli alkujaan pienempi kuin ylemmät kerrokset. Hotellin pääravintolasali oli aluksi toisessa kerrok-
sessa, jossa oli lisäksi kabinettitiloja ja kaksi joen puoleisin parvekkein varustettua asuinhuoneistoa itä-
päädyssä. Umpinainen kolmas kerros varattiin teknisiä tiloja, varastoja ja putkivetoja varten. Kerrokset 
4–7 rakennettiin toistensa kaltaisiksi hotellihuonekerroksiksi. Huoneet on sijoitettu kahteen riviin, joista 
joenpuoleinen on yhtenäinen huonerivi, kadun puolella hissi- ja aulatilat jakavat huoneet kahteen riviin. 
Seitsemännen kerroksen päätyihin tehtiin ikkunat, muut asuinkerrokset ovat päädyistään umpinaiset. Ku-
kin kerros mitoitettiin sadalle hotellivieraalle. Kahdeksanteen kerrokseen sijoittuivat uimahalli, saunatilat 
ja kattoterassiravintola. Yhdeksäs kerros sijaitsee torniosassa ja siihen sijoitettiin hissikonehuone ja iv-
konehuone. 
 
Kellarikerroksen ravintolatiloja muutettiin 1979 ja samalla niitä laajennettiin autosuojan puolelle. Piirus-
tukset laati hotellin suunnitellut Rantasten toimisto, joka suunnitteli myös 1984–86 toteutetut muutokset. 
Niissä sisäänkäyntiosan eteläpäätyyn rakennettiin kellarista toiseen kerrokseen johtava hissi, kellarira-
vintola muutettiin kokoustiloiksi, ykköskerroksen eteläpäädyssä olleet kokoushuoneet muutettiin ravinto-
latiloiksi ja pohjoispään liiketilat muutettiin kahvilaksi. Toisessa kerroksessa tehtiin myös ravintolatilojen 
uudistuksia, mutta tilojen käyttötarkoitus säilyi. Ravintolan lisäksi toisessa kerroksessa oli kokoustiloja ja 
niitä tuli lisää, kun kerroksen pohjoispäädyssä olleet asuinhuoneet muutettiin kabinettitiloiksi. Sisustus-
arkkitehti Leif Frelander suunnitteli 1991 seitsemännen kerroksen päädyissä oleviin huoneisiin kahdet 
pienet saunat. 1998 Rakennuksen katolle, joen puolelle asennettiin 10 x 3 m korkea valomainos, jossa 
oli hotelliketju Scandicin logo.73 
 
Hotelli on peruskorjattu 2005–2006, jolloin ylimpään kerrokseen, sauna- ja uima-allasosaston tilalle ra-
kennettiin asunnot Heikki ja Kari Salmelalle. Tontin Herrainpolun vastaiselle puolelle rakennettiin kellari-
kerroksen laajennuksena kaksikerroksinen maanalainen pysäköintihalli, ja sen päälle asfaltoitu piha-
kansi. Kellarin kokoushuoneet oli jo aiemmin muutettu takaisin ravintolan klubitiloiksi (Sub Marina) ja ne 
muutettiin peruskorjauksessa taas kokouskäyttöön. Myös pihan istutukset ja maanpäällinen paikoitus-
alue ja muut järjestelyt uudistettiin korjausten yhteydessä. Pysäköintilaitosta varten rakennettiin uusi 
hissi Linnankadun puolelle ja erillinen porrashuone Rantakadun puolelle. Uusi iv-laitteisto toteutettiin si-
säänkäyntiosan katolle. Suunnitelmat laati Turun Laitila Arkkitehdit Oy vuoden 2004 lopussa, pääsuun-
nittelijana Esa Heikelä. Vuoden 2005 lopussa Arkkitehtitoimisto Sigge, pääsuunnittelija Kim Eklund laati 
muutospiirustukset, jotka koskivat sisätilojen ja ikkunajaon muutoksia 8. kerroksen uusissa asunnoissa. 
Eklund vastasi myös hotelliosan katolle asennettavien aurinkokeräinten sekä iv-laitteistojen uusien nä-
kösuojasäleikköjen lupasuunnitelmista. Katolle ja julkisivuihin asennettiin Radisson SAS-tunnukset. 
Vuonna 2007 hotellin edustalle rakennettiin betoniponttonirakenteinen venelaituri, jonka pääsuunnitteli-
jana oli niin ikään Sigge /  Eklund, joka suunnitteli myös uuden parkkihallin 1. ja 2. kerrosten varastotilo-
jen muuttamisen harrastetiloiksi 2008. Hotellihuoneet, aulatilat ja kuntosali on uusittu 2016.74  
 
Aiempi maankäyttö 
 
Vuoden 1971 lopussa yhdistettiin aiemmat tontit 2-2 ja 2-3 tontiksi 36-1 asemakaavanmuutoksella 
9/1971. Tontin 2-2 paloa edeltävän kaavan aikainen kiinteistötunnus oli Eteläkortteli 75. Tontti 2-3 koos-
tui vanhoista tonteista 76, 89 ja 90. Tonttien vanhan rakennuskannan purkutyöt alkoivat vuonna 1971 
tontilta 3-3, tontilla 3-2 toimi päiväkoti ja seimi vielä vuoden 1971 loppuun.  Tontti 3-3 oli tuotanto- ja 
asuinkäytössä. Vanhimmat rakennuksista oli rakennettu 1800-luvun alussa. Alueen arkkitehtoninen ilme 
ja suurin osa rakennuskannasta olivat 1800- ja 1900-lukujen taitteesta, ajalta jolloin tonttien kaikki katui-
hin rajautuvat sivut oli rakennettu umpeen.75 
 

                                                 
73 Pääpiirustukset TKA ja RakVa. 
74 Pääpiirustukset TKA ja RakVa. 
75 Pääpiirustukset TKA. 
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Kuva 101. 21.12.1971 hyväksytty tonttijakokartta (KILA), johon on merkitty tulevan hotellin ala ja poistuvat kiinteistörajat katko-
viivoin. Päiväkodin käytössä olleet puutalot näkyvät vielä pohjakartalla. 
 
Tontti III-2, 75 / 613 
 
Tontti varattiin alkujaan vuonna 1646 eversti Bernhard von Gerttenille. 1700-luvulla alkupuolella kiinteistö 
tunnettiin nimellä ”Stålhandsk” omistajansa asessori Henrik Stålhandsken mukaan. Stålhandske kuoli 
1714 ja kiinteistö jäi hänen leskelleen ja pojilleen. Vuodelta 1722 on maininta, että kiinteistö olisi vaurioi-
tunut (förstördt) ja 1730-luvun alussa se oli ollut autiona. Ilmeisesti tontin isäntäväki ei käyttänyt tonttia 
asumiseen, mutta majoitti siellä palvelusväkeään. Perheen nuorin poika Mauritz Stålhandske lunasti ton-
tin itselleen 1738. Hänet mainitaan omistajana vielä Gadolinin kartassa 1756, jolloin tontin numero oli 
613.76 
 
1700-luvun lopussa kiinteistö siirtyi professori Schultenin omistukseen ja hän rakennutti tontille 1812 uu-
den talon. Uusi palovakuutus otettiin 1819 ilmeisesti juuri uutta rakennusta varten. Åbo Tidningarissa il-
moitettiin 1820, että kiinteistö annettiin vuokralle. Vuokrattavana olisi joen puolella sijaitsevasta isom-
masta rakennuksesta kaksi kauniiksi kehuttua huonetta jokinäkymin, kaksi kamaria ja keittiö sekä kellari 
talon alla. Pienemmässä rakennuksessa oli viisi asuinhuonetta, konttori ja ullakko. Lisäksi käytettävissä 
olisi kaksi tilavaa ja kuivaa kellaria, vaunusuoja, talli, puutarha sekä eläinsuoja.77 
 
Schultenin jälkeen tontti 75 oli valtioneuvos A. J. af Heurlinin omistuksessa. Vuodelta 1838 on piirustuk-
set, joiden mukaan Heurlinin tontille toteutettiin kaksi pienehköä yksikerroksista empirerakennusta, toi-
nen Linnankadun varteen ja toinen tontin 3-3 rajalle. Linnankadun puoleisessa rakennuksessa oli leivin-
tupa, lämmittämätön huone sekä kaksi pientä kamaria. Rajalla ollut rakennus oli lämmittämätön talousra-
kennus, jossa oli mm. käymälät. Tontin päärakennus oli uudisrakennuksia huomattavasti suurempi, var-
sin korkealla kivijalalla varustettu puutalo Rantakadun puolella ja se sijaitsi osittain Herrainpolun puolei-
selle sivulle merkityllä palokujalla. Tämä oli todennäköisesti em. Schultenin 1812 rakennuttama talo. 
Tonttia ei vielä tässä vaiheessa reguloitu, mutta Linnakadun puoleinen rakennus toteutettiin kuitenkin 
Engelin kaavan mukaiselle paikalleen eli vanhasta tontinrajasta sisäänvedettynä. Linnankadun leventä-
miseen varattu tontinosa lunastettiin 1846. Tonttien 3-3- ja 3-2 välinen tontinraja sen sijaan pidettiin pa-
lontakaisessa paikassaan (tonttien 76 ja 75 välinen raja) ja uudisrakennukset rakennettiin tähän vanhaan 
rajalinjaan. Rantakadulla ollut kivimakasiini jäi tontille 3-3, kun se uuden kaavan mukaisessa tonttijaossa 
olisi tullut tälle tontille. Heurlin myi kiinteistön julkisessa huutokaupassa 1857 kapteeni Lars Björken-
heimille, joka teetti 1857 Gylichillä piirustukset päärakennuksen sisätilamuutoksille. Muutokset koskivat 
lähinnä tulisijojen uudistamista. Tontti reguloitiin ilmeisesti samaan aikaan kuin vireinen tontti III-3 
vuonna 1876.78 
 

                                                 
76 Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3, 1701, 1707–1719; Charta öfver Stapel Staden Åbo 1756. 
77 Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3, 1731–1745, ÅT 16.8 ja 27.9.1820. 
78 Pääpiirustukset TKAD; Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3, 1757, 1759, 1769. 
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Kuva 102. Heurlinille laaditut rakennuspiirustukset vuodelta 
1838 (TKAD). Julkisivukuvassa on Linnankadun puolella ollut 
pakaritupa-asuinrakennus. Asemapiirrokseen on merkitty van-
hoina rakennuksina rannan puoleiset talot, vanha päärakennus 
sekä naapuritontin kivimakasiini vasemmassa alakulmassa, 
sillä voimassa olevan kaavan mukaisesti makasiini kuuluisi tälle 
tontille. Tontin 3-3 mittaamisen yhteydessä 1876 kuvassa esi-
tetty vanha kiinteistöraja säilyi kuitenkin lähes ennallaan. Pui-
nen päärakennus sijaitsee osittain palokujalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 103. Kajanuksen suunnitelma 1894 
(TKA) Rantakadun puolella olleen pääraken-
nuksen uudeksi julkisivuksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuva 104. August Heleniuksen 1894 
laatima piirustus tontin uudeksi asuinra-
kennukseksi Linnankadulle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 105 (vas.). Tontin asemapiirros August Helenius 1894 (TKA). Kuva 106 (oik.). Luhtirakennuksen pohjakuva 1894 (TKA), 
huomaa vasemmassa yläkulmassa esitetty porrastus ja liittyminen tontin 3-3 kivimakasiiniin. 
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1800-luvun lopussa tontin omisti isännöitsijä Daniel Laurèn, joka uudisti rakennuskannan kokonaan. 
Rannan puolella ollut Schultènin aikainen päärakennus muutettiin uusrenessanssityyliseksi kaupungin-
arkkitehti Kajanuksen keväällä 1894 laatimin suunnitelmin. Saman vuoden syksynä rakennusmestari Au-
gust Helenius teki piirustukset kahdelle uudisrakennukselle. Toinen oli uusi asuinrakennus, joka nousi 
Linnankadun puolelle, paikalle jossa oli tähän saakka ollut pakari-asuinrakennus. Uusi rakennus oli ker-
taustyylinen ja siinä on runsaat nikkarityyliset koristeaiheet, ja ullakkokerroksessa kolme poikkipäätyä 
Linnankadulle. Rakennuksen päädyissä oli ovet kadun puolelle. Rakennuksessa oli kaksi liedellistä huo-
netta pihan puolella. Kadun puoleisista tiloista oli yhteys pihan puoleisiin huoneistoihin. Toinen uudisra-
kennus oli kookas, tiilestä muurattu piharakennus, joka toteutettiin tontin III-3 rajalle. Rakennuksessa oli 
komea uusrenessanssipääty Rantakadun puolella. Muut sivut olivat käsittelemättömät. Joen puoleisessa 
päässä asuintiloja, joiden keskellä oli pesuhuone, pihan puoleisessa päässä oli talli, käymälät ja varasto-
tiloja. Pihan puoleinen osa oli varustettu luhtikäytävällä.79 
 

Kuva 107. Piharakennuksen pääty Läntiselle Rantakadulle, August Helenius 1894 (TKA). 
 
1830-luvun piharakennus purettiin. Uuteen piharakennukseen tuli aputilo-
jen ohella kaksi erillistä asuinhuonetta. Talo rakennettiin palokujalle, kiinni 
tontilla 3-3 olevaan kaksikerroksiseen kivimakasiiniin. Makasiinin pääty oli 
tonttien mittaamisen yhteydessä 1876 jäänyt tontin 3-2 puolelle. Tästä 
syystä Heleniuksen piirtämään piharakennukseen tehtiin pieni porrastus, 
jolloin rakennuksen runko oli kivimakasiinin kohdalta hieman kapeampi. 
Laurèn suurensi asuintiloja vuonna 1902, jolloin asuntojen välissä ollut pe-
suhuone otettiin asuinkäyttöön ja korvaava pesutila tuli tallin paikalle. Myös 
ullakkokerrokseen tuli asunto, jonne oli käynti rakennuksen päädyssä ol-
leen luhtikäytävän kautta. Kivimakasiinin tälle tontille työntynyt päätyosa 
purettiin makasiinin laajennuksen yhteydessä 1915, mistä syystä raken-
nusten väliin jäi nyt kapea sola tontin 3-2 puolelle. Tähän oli todennäköi-
sesti varauduttu jo piharakennuksen suunnitteluvaiheessa, sillä rakennuk-
sen takana oli ullakkotilaan johtava sisäänkäynti, jota voitiin aluksi käyttää 
vain naapurin puolelta. 
 
Hän lisäsi Rantakadun vanhaan päärakennukseen joen puolelle kaksi uutta avokatteista sisäänkäyntiä ja 
kaksi uutta ikkuna-aukkoa julkisivun keskellä olleiden pilastereiden molemmille puolille. Myös muut por-
taikot uudistettiin. Taloon sisutettiin nyt useita asuntoja. Rakennukseen tuli yhteensä neljä liedellistä huo-
netta ja 12 uunilämmitteistä huonetta, suuri leivinuuni poistettiin kokonaan ja talon keskellä ollut sali jaet-
tiin kahtia. Muutokset suunnitteli Adrian Thomander 1908, jolloin tontti oli kauppias Karl Vanteen omis-
tuksessa. 
 
Vuonna 1960 Turun kaupungin talorakennusosastolla laadittiin piirustukset kiinteistön muuttamiseksi 
kaupungin päiväkoti Sirkkulaksi, joka oli alkuaan Kansanlastentarha N:o 3. Päiväkoti toimi joen puolei-
sessa Schultènin talossa. Laurènin 1894 rakennuttamassa Linnankadun puoleisessa rakennuksessa oli 
seimi, jolle rakennettiin makuuparveke pihan puolelle. Rakennusten sisätilat uudistettiin kauttaaltaan. Tii-
liseen piharakennukseen tuli talonmiehen asunto. Asuintilat olivat joen puolella kuten aiemminkin. Luhti-
talossa olleiden käymälöiden tilalle tehtiin kiinteistön lämpökeskus. Pihamaa päällystettiin leikkihiekalla ja 
varustettiin leikkivälineillä, vanhat puut säilyivät osana leikkipihaa. Tontin rakennukset purettiin vuoden 
1971 lopussa ja päiväkoti aloitti toimintansa seuraavan vuoden alussa uusissa tiloissa osoitteessa Kou-
lukatu 12.80 
 
 
Kuva 108. 1890-luvulla rakennettu piharakennus vuonna 1970,  
jolloin rakennuksessa oli päiväkodin talonmiehen asunto sekä  
öljykattila. Vasemmalla päiväkoti ja oikealla seimirakennus.  
Kuva Turun museokeskus Seija Hynninen. 
 
  

                                                 
79 Pääpiirustukset TKA. 
80 Pääpiirustukset TKA; Saarinen 25.5.2016, 45–47. 
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Tonttti III-3 / 76, 614 
 
Engelin kaavan mukainen tontti VII-3-3 muodostettiin vuonna 1876, kun entiseen tonttiin 76 liitettiin pois-
tuvan poikkikadun eteläpuolella olleet pienet tontit 89–90. Tontti  oli vuoteen 1786 saakka numerolla 614 
ja sen on alkujaan koostunut kahdesta eri puoliskosta. Niistä läntisin osa on ollut varattuna Pietari Bra-
helle. Kiinteistö on ollut tämän jälkeen ollut Claes Tottin sekä Samuel Wallenstjernan hallussa. Wal-
lenstjerna myi tontin 1688 Henrik Stålhandskelle, joka oli jo aiemmin saanut omistukseensa kiinteistön 
toisen puolikkaan. Stålhandske myi tontin 76 vuonna 1700 aktuaari Johan (Phoenix) Simonssonille, 
jonka kuoleman jälkeen 1707 tontti jäi hänen leskelleen. Stålhandske hankki itselleen 1700-luvun alussa 
viereisen tontin 75.81 
 
Tontti on vuoden 1756 kartassa merkitty apteekkari Synnerbergin puutarhaksi. Apteekkari viljeli puutar-
hassaan hyöty- ja rohdoskasveja sekä istutti tiettävästi Suomen ensimmäiset syreenit vuonna 1728. 
Tontti oli 1780-luvulla aktuaari Otto Carlstedtin, 1780-luvun lopusta 1790-luvun alkuun everstiluutnantti 
Ferdrik von Knorringin ja 1790-luvun puolesta välistä Pukkilan Rehbinderin omistuksessa. Vuosina 
1741–43 laaditun kartan mukaan tontilla oli yksi rakennus rantakadun puolella tontin keskivaiheilla. Häll-
strömin piirustuksen mukaan 1790-luvulla tämän rakennuksen paikalla on myös rakennus ja sen molem-
min puolin on kaksi matalampaa rakennusta. Keskimmäinen rakennus on selvästi päärakennus, alajuok-
sun puolella on matalampi asuinrakennus ja yläjuoksun puolella on ikkunaton talousrakennus. 1700-lu-
vun viimeisinä vuosina tontti siirtyi kapteeni ja kauppias Anders Baerille ja tämän vaimolle. Tillbergin 
karttaan 1808 tontti on merkitty Baerin kauppahuoneeksi. Tässä vaiheessa tontilla mainitaan olevan 
vielä puutarha. Vielä 1880-luvun alussa tontin päärakennus oli samalla paikalla joen puolella keskellä ja 
tontti oli edelleen suurelta osin puutarhaa. 1790-luvun piirroksessa olleita, päärakennuksen sivuilla olevia 
rakennuksia ei ole enää vuoden 1880 kartassa .82 
 
Åbo Tidningarissa on vuonna 1813 tasokkaan kiinteistön myynti-ilmoitus, jossa mainitaan tontilla olevan 
joenpuolella palovakuutettu suuri talo, jossa on kaksitoista asuinhuonetta, renkihuone ja keittiö, jossa on 
ruokakomero. Lisäksi tontilla on kamarilla varustettu pakari, hyvä kellari, talli sekä kolme varastoa: kaksi 
puille ja yksi vaunuille. Kauppaan kuuluu suuri puutarha, jossa on useita vanhoja hedelmäpuita, luulta-
vasti omenapuita, sillä hieman myöhemmin samassa lehdessä ilmoitetaan tontilla myytävän erilaisia 
omenalajikkeita. Tontilla toimi Frenckelin kirjakauppa ja mahdollisesti myös kirjapaino 1820-luvulla, jol-
loin tontin omistajana oli ylimetsänhoitaja Pehr Gustaf Bodèn. Hän rakennutti 1819 tontilleen kaksiker-
roksisen kivimakasiinin, joka annettiin 1823 vuokralle. Bodènin kuoltua 1829 hänen leski Maria jäi vielä 
asumaan päärakennukseen, ja hän antoi tontin muut tilat vuokralle. Vuokrattavana oli mm. kivimakasiini, 
jossa mainitaan olleen kauppapuoti ja varastotiloja. Mahdollisesti kirjakauppa ja ehkä myös paino oli ollut 
tässä rakennuksessa. Lisäksi vuokrattavana oli kaksi asuinhuonetta, renginkamari sekä puumakasiini 
tontin sisäosissa. 1830-luvulla tontilla on toiminut viinanpolttoyhtiö. Paloturvallisuuden vuoksi tuotanto- ja 
varastotilat saattoivat olla kivimakasiinissa.83 
 
Tontti siirtyi Bodènin leskeltä karvarimestari ja parkitsija Matts Tennbergille 1838, ja 1840-luvun alussa 
värjäri Carl Johan Lindströmille, ja vuosikymmenen lopussa edelleen värjärimestari Fredrik August Sää-
fille. Lindströmin ajalta, vuodelta 1844 on muutospiirustukset, joiden mukaan kivimakasiini on muutettu 
tärkkihuoneeksi ja poikkikadun kulmassa ollut vinkkelitalo värjäämöksi. Omistajista päätellen tontilla oli 
todennäköisesti ollut tekstiiliteollisuutta jo aiemminkin.84 
 
Piirustukseen on merkitty muutettavien rakennusten julkisivut ja leikkaukset. Puinen vinkkelitalo on yksi-
kerroksinen, punaiseksi maalattu ja aumakattoinen ja siinä on korkeahko kivijalka. Kivimakasiinissa on 
kaksi kerrosta, kellari ja ullakko. Rapattu julkisivu on maalattu keltaiseksi. Joen puoleisessa julkisivussa 
on symmetrisesti neljä ikkuna-aukkoa kummassakin kerroksessa. Kerrosten välissä on kerroslista, sa-
moin toisen kerroksen ja ullakko-osan välillä on kerroslista. Ullakkokerroksessa on kolme lunetti-ikkunaa, 
kate on malliltaan satulakatto. Kivijalka on korkea, ja siinä on tuuletusaukot. Asemapiirroksesta selviää 
tontin koko silloinen rakennuskanta. Tontti on tässä vaiheessa vielä vanhassa tontin 76 muodossaan 
ulottuen vanhaan poikkikatuun saakka. Värjäämörakennus jatkuu kahdessa osassa vanhan poikkikadun 

                                                 
81 Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3, 1773–1782. 
82 Kartta 1741–43; Charta öfver Stapel Staden Åbo 1756; Charta öfver Åbo Stad 1808; Karta Öfver Åbo Stad 1880; Dahlströmin 
topografinen kortisto Bdg 3:3 1799–1823; Genos 10 (1939), 131-134; Kalpa 1989, 149. 
83 Karta Öfver Åbo Stad 1880; Åbo Tidningar 14.9.1813, 21.11.1821, 5.4.1823, 5.8.1829, 29.8.1829, 21.11.1821, 16.7.1831 ja 
14.9.1813; Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3, 1799–1823, 1873, 1845 ja 1885. 
84 Pääpiirustukset, TKAD; Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3, 1849, 1885, 1881–99. 
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suuntaan yli tontin keskivaiheen. Värjäämön ja kivimakasiinin välissä on leveärunkoinen puutalo, päära-
kennus eli isäntäväen asuinrakennus. Tämä rakennus on ilmeisesti värjäämörakennusta uudempi. Pii-
rustuksista voi päätellä, että vinkkelitalo on ollut jossakin vaiheessa kapeampi, käsittäen vain yhden huo-
nerivin. Rakennusta on myöhemmin laajennettu piirustuksessa esitettyihin mittoihin eli samaan levey-
teen kuin päärakennus. Värjäämön poikkikadun suuntainen siipi oli kapearunkoinen.85 
 

 
Kuvat 109–111. Lindströmin 1844 laadituttamat piirustukset tontin tuo-
tantotiloista (TKAD). Asemapiirroksessa (vas.) on esitetty sekä vanhan 
tontin 76 rajat että uusi, kaavan 1828 mukainen tontti 3. Rakennukset 
ovat vanhan kaavan mukaisilla paikoillaan. Värjäämö (kuva alla vas.) 
on kuvassa vasemmalla oleva vinkkelitalo, sen oikealla puolella on 
tontin päärakennus ja tontin 75 rajalla kivimakasiini (alla). Värjäämö 
purettiin 1870-luvun alussa. Päärakennus purettiin 1900-luvun alussa, 
samalla makasiinia laajennettiin ja ulkoasua uudistettiin. Tuolloin siinä 
toimi Davidssonin metalliverstas ja myöhemmin Koristamo Oy:n tuo-
tantotilat. Makasiinin joen puoleinen julkisivu säilyi 1844 muutoksissa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kuva 112. Turkulainen 
kuunari Atka halkosata-
massa 1800-luvun lo-
pussa. Kuvassa vasem-
malla on 1829 raken-
nettu pieni kivirakennus 
tontilla 89. Oikeassa lai-
dassa on 1819 raken-
nettu kivimakasiini alku-
peräisasussaan, sen 
vasemmalla puolella on 
tontin vanha pääraken-
nus. Uusi, 1884 raken-
nettu päärakennus on 
Linnankadun puolella, 
mutta se näkyy hyvin 
Rantakadun puolelle, 
koska vanhojen raken-
nusten välistä on pu-
rettu värjäämö. Kuva 
Turun museokeskus, N. 
Hauvonen.   
 
  

                                                 
85 Pääpiirustukset TKAD. 
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Linnankadun leventämiseen varattu tontinosa lunastettiin vuonna 1851. Vuonna 1857 tontti siirtyi Sääfiltä 
vielä yhdelle värjärimestarille, Fredrik Wirbergille. Tontin tekstiiliteollisuusvaihe päättyi 1860-luvun 
alussa, kun kiinteistö myytiin 1863 elintarvikekauppias Johan Gabriel Löfgrenille. Mm. tislaamona ja tärk-
käämönä aiemmin toimineessa kivimakasiinissa oli Löfrgrenin aikaan leivintupa. Tontilla asui leipurimes-
tari Carl Löfman ja tontilla oli leipomon myymälä. Myös tontilla oli 89–90 leipomo. Löfgren olisi halunnut 
yhdistää tontit kaavan mukaan yhdeksi kiinteistöksi, mutta mittausta ei kuitenkaan vielä toteutettu. 
Vuonna 1868 Löfgren velvoitettiin purkamaan paloturvallisuuden kannalta vaarallisena pidetty vinkkeli-
talo Rantakadun ja vanhan poikkikadun kulmasta. Rakennus purettiin ilmeisesti 1871. Rakennuspaikka 
pysyi tämän jälkeen tyhjänä lähes neljä vuosikymmentä.86 
 
Löfgreniltä tontti siirtyy 1874 kauppias R. F. Jäderholmille, joka 1875 anoi jälleen tontin regulointia. Hän 
suunnitteli suuren kivitalon rakentamista, mikä ilmeisesti joudutti regulointia. Seuraavana vuotena ton-
teista 76 ja 89–90 muodostettiin tontti 3 jotakuinkin asemakaavan mukaisesti. Kaavan mukaan tonttien 
75 ja 76 rajaa olisi siirretty noin 15 metriä alajuoksun suuntaan. Tämä olisi merkinnyt, että tontin 76 torin 
puoleinen pää kivimakasiineineen olisi jäänyt tontille 2. Uusi kaava suoristi myös Rantakadun linjaa, 
minkä vuoksi tonttiin tuli hieman lisämaata joen puolelta Birgerinkadun pään tienoilta. Tontti 89–90 su-
lautettiin kaavan mukaisesti osaksi tonttia 3 ja osaksi tulevaa Birgerinkatua, jolloin vanha poikkikatu jäi 
tontin 3 sisään. Tonttien 76 ja 75 välinen raja pysyi kuitenkin lähes ennallaan, se vain suoristettiin. Suo-
ristuksen vuoksi rajalla olleen kivimakasiinin pääty jäi tontille 2. Vanha tonttien 75 ja 76 raja säilyi vuo-
teen 1971 saakka.87 
 
Tontti 3 muodostui näin ollen huomattavan suureksi. Tässä vaiheessa se oli myös vielä hyvin väljästi ra-
kennettu. Uuden kivitalon rakentamisen sijaan Jäderholm tyytyi tekemään pieniä julkisivumuutoksia enti-
sen tontin 89–90 puolella olleeseen puiseen vinkkelitaloon Linnankadun ja Birgerinkadun kulmassa. Lin-
nankadun puolella ovea siirrettiin 1876 ja uusi sisäänkäynti puhkaistiin Birgerinkadulle 1879 rakennuk-
sen keskellä olleen ikkunan tilalle. Talossa oli ilmeisesti kaksi puotia. Tontti siirtyi Jäderholmilta pian lei-
purimestari Edvard Jernvallille.88 
  
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 113. Jäderholmin laaja tontti Heleniuksen 1879 laati-
massa asemapiirroksessa (TKAD), joka koski oven lisää-
mistä vinkkelitaloon Birgerinkadun puoleiseen julkisivuun. 
Kuvassa oleva rakennuskanta on 1800-luvun alkupuolelta. 
Tonttien 76 ja 89–90 välillä kulkenut poikkikatu on merkitty 
kujana tontin sisälle. 
 
 
 
Kuva 114. Vuoden 1880 kartassa näkyy vielä, miten kortte-
lissa 7 Birgerinkadulle varattu alue on vielä täynnä rakennuk-
sia. Tontilla 3 erottuu vielä vanha tonttien 76 ja 89–90 mukai-
nen maankäyttö.  Entisellä tontilla 76 on vielä suuri puutarha. 
 
 
 
 
  

                                                 
86 Pääpiirustukset TKAD; Dahlströmin topografinen kortisto Bdg: 3:3 1909–1921, 1933, 1941–1949; Åbo Underrättelser 
8.12.1870. 
87 Tonttijako VII 36-1 21.12.1971; Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3, 1901, 1905, 2681, 2701. 
88 Pääpiirustukset TKA ja TKAD; Åbo Posten 30.9.1875; Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3, 1951–1957, 2651. 
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Kuvat 115–117. Ursininkadun ja Linnakadun kulmassa ollut vinkkeli-
talo, jonka on todennäköisesti rakennuttanut värjäri Fagerlund 1828. 
Kauppias Jäderholmin aikaan, 1870-luvulla rakennukseen tehtiin uu-
det sisäänkäynnit ensin Linnankadulle ja sen jälkeen Birgerinkadulle. 
Seuraava omistaja, leipurimestari Jernvall tilasi A. Heleniuksen 1884 
laatimat piirustukset rakennuksen jatkamiseksi Linnankadun suuntaan 
ja julkisivun uudistamiseksi. Muutospiirustukset (TKAD) vuosilta 1876 
(vas. yllä), 1879 (vas. alla) ja 1884 (alla). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
Tontilla tehtiin runsaasti uudistuksia 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Rakennusmestari August Helenius 
suunnitteli 1884 Jernvallille uudeksi päärakennukseksi suuren uusrenessanssityylisen puutalon Linnan-
kadun varteen vanhan puutarhan paikalle. Talossa oli yksi suuri huoneisto ja kaksi pienempää. Uudessa 
päärakennuksessa oli pihan puolella kolme kuistia, joissa oli yhteensä neljä sisäänkäyntiä. Linnankadun 
vinkkelirakennusta laajennettiin samanaikaisesti Linnankadun suuntaan, jolloin vanhan poikkikadun toi-
nen pää jäi uuden siiven alle. Rakennuksen empirejulkisivu muuttui kertaustyyliseksi. Suunnitelmaan 
kuului myös palokujalle noussut uusi piharakennus. Vuoden 1880 mittauskartan mukaan piharakennuk-
sen kohdalla, puutarhan reunassa oli ollut aiemminkin rakennus. Päärakennukseen lisättiin 1887 porras-
huoneet myös kadun puolelle, rakennuksen kumpaankin päätyyn tehtyihin laajennuksiin. Myös sisätiloja 
järjesteltiin jo tässä vaiheessa uudelleen.89 
 
 

Kuva 118. Jernvallin 1884 rakennuttama uusi päärakennus Linnakadulla. Piirustus (TKAD) koskee vuoden 1887 muutosta, 
jossa rakennukseen lisättiin sisäänkäynnit molempiin päätyihin. 
 
 
 

                                                 
89 Pääpiirustukset TKAD; Karta Öfver Åbo Stad 1880. 
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Kuva 119. Keväällä 1908 laadittu tontin 3 asemapiirros Linnanka-
dun kivitalon rakentamiseksi (TKA). Uusi rakennus on kuvan oike-
assa yläkulmassa (No 7). Kivitalon tieltä purettiin osa 1884 raken-
nettua ulkorakennusta ja Linnankadun rakennuksen yksi sisään-
käynti. Rantakadun puolella on esitetty samaan aikaan suunniteltu 
uusi asuinrakennus, mutta ei vielä saman vuoden syksyllä suunni-
teltavia Ursininkadun uudisrakennusta eikä kivimakasiinin uudis-
tusta. 
 
 
 
Kuva 120 (alla). Sahlbergin piirustus 1908 Ursininkadun ja Ranta-
kadun uudeksi asuinrakennukseksi ja entisen pakarin uudista-
miseksi (TKA). 

 

Tontin uusi omistaja, osoitteesta Käsityöläiskatu 6 Linnankadulle siirtynyt peltiseppämestari M. Davids-
son laaditutti 1908 piirustukset neljän uuden talon rakentamiseksi ja vanhojen kivirakennusten uudista-
miseksi. Linnankadun ja Ursininkadun puutalot säilyivät, ja Rantakadun puolella ollut puutalo korvattiin 
entistä suuremmalla. Aluksi arkkitehtitoimisto Strandell suunnitteli Linnankadun puolelle, tontin III-2 vas-
taiselle rajalle pienen, kaksikerroksisen, jugendvaikutteisen, mutta symmetrisen kivitalon, joka sijoittui 
kokonaan palokujalle. Katutason kerroksessa oli kaksi liiketilaa. Yläkerrassa oli viisi huonetta ja suuri 
keittiö. Asunnon pääsisäänkäynti oli kadun puolelta. Pääsisäänkäynnin porrashuone yhdistyi vieressä 
olleeseen, 1884 rakennuttuun puutaloon, josta purettiin kadun puolen sisäänkäynti eli laajennusosa vuo-
delta 1887. Uudisrakennuksen keittiöportaat sijoitettiin pihan puolelle erilliseen porrastorniin. Rakennuk-
sen tieltä purettiin osa palokujalla olleesta ulkohuoneesta, joka oli myös rakennettu 1884. Stradellin toi-
misto piirisi samaan aikaan suuren pitkän asuinrakennuksen joen puolelle. Uusi rakennus oli lähes kaksi 
kertaa pidempi kuin paikalla ollut vanha rakennus. Rakennuksen päädyt olivat toistensa peilikuvat. Ta-
lossa oli neljä tilavaa huoneistoa, joihin kuuluivat keittiöt, kylpyhuoneet ja parvekkeet joelle. Pääsisään-
käyntejä oli kaksi joen puolella, lisäksi pihan puolella oli kahdet keittiöportaat, joista oli käynti ullakolle 
sekä kellarikerrokseen, jossa oli myös lämmitettäviä huoneita. 90 
 
Syyskuussa 1908 rakennusmestari K.J. Sahlberg piirsi Ursininkadulle uuden kaksikerroksinen jugendta-
lon, johon tuli tontilla jo toimineen A. Th Michaelin villa- ja trikookutomo ja sen henkilökunnan asuntoja. 
Rakennuksen ensimmäinen kerros oli rapattua tiiltä, toinen kerros oli puurakenteinen. Myös korkea ul-
lakko oli tuotantokäytössä. Linnankadun päässä rakennus yhdistyi kokonaan kivirakenteisella osalla 
1820-luvun lopussa rakennettuun vinkkelitaloon ja joen puolella samalta ajalta peräisin olevaan pakariin, 
jonka vierestä purettiin pieni talousrakennus. Pakarin lattiatasoa laskettiin, ja välipohja holvattiin aiempaa 
alemmas, jolloin rakennukseen saatiin kaksi kerrosta. Kolmen ikkunan tilalle tuli kaksi kumpaakin kerrok-
seen. Uudisrakennuksen ensimmäiseen kerrokseen, vanhan pakarituvan viereen tuli uusi leivintupa, 
josta oli käynti vanhaan osaan. Vinkkelitalossa, jossa oli vaateliikkeen myymälä ja konttori, pieniä huo-
neita yhdistettiin suuremmiksi ja osa tulisijoista uudistettiin. Pihan puolelle rakennettiin uusi sisäänkäynti, 
joka yhdisti uuden ja vanhan rakennuksen. Myös 1819 rakennetun kivimakasiinin julkisivu uusittiin siten, 
että pohjakerrokseen tuli neljän ikkunan tilalle kaksi pieniruutuista ikkunaa.91 
 
                                                 
90 Pääpiirustukset TKA. 
91 Pääpiirustukset TKA; Sosialisti 10.11.1906, 19.12.1908; TMK valokuva-arkisto. 
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Lokakuussa Sahlberg uudisti kivimakasiinin suunnitelmaa rakennuksen laajentamiseksi pihan puolelle. 
Yläkertaan tuli uudisosaan hellahuone ja kamari sekä vanhalle puolelle kaksi huonetta ja kylpyhuone. 
Alakerran uudisosaan tuli hellahuone ja pihalle avautuva pesutupa. Vanhan osan alakerran tulisija uudis-
tettiin. Davidssonin peltisepänliikkeen työhuone oli todennäköisesti tässä tilassa. Samaan suunnitelmaan 
kuului Strandellin Linnankadulle piirtämän jugendtalon jatkeeksi luhtimallinen ulkohuone palokujalle, 
josta vuoden 1884 piharakennus purettiin nyt kokonaan. Tontti oli nyt kaikilta sivuilta umpeen rakennettu. 
Entisen poikkikadun joen puoleinen pää säilyi rakentamattomana, mutta sen kohdalta tonttiraja aidattiin. 
Tontin portit olivat Linnankadun rakennusten välissä ja joen puolella laajennetun kivimakasiinin ja uuden 
jugendtalon välissä.92 

 
Kuvat 121 ja 122. Stran-
dellin toimiston laatima pii-
rustus Linnankadun kivita-
loksi vuodelta 1908 (TKA) 
sekä valokuva samasta ra-
kennuksesta 1957, jolloin 
kivijalkaliikkeinä ovat olleet 
Koristamo Oy ja Viktor Ek. 
Rakennuksen oikealla puo-
lella 1884 valmistunut puu-
talo samalla tontilla ja va-
semmalla naapuritontin (3-
2) 1894 valmistunut uusre-
nessanssitalo. Valokuva 
Turun museokeskus, C. J. 
Gardberg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuvat 123 ja 124. K. J. Sahlbergin syyskuussa 1908 laatima piirustus kivimakasiinin uudeksi julkisivuksi, ja lokakuussa tehty 
suunnitelma makasiinin laajennuksesta ja uudesta ulkohuoneesta. 
 
 
 
Kuva 125. Davidssonin rakennuttama asuinrakennus Läntisellä Rantakadulla. Strandellin toimiston piirustus 1908 (TKA).  

 
 
 

                                                 
92 Pääpiirustukset TKA. 
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Kuva 126. A. Nyströmin laatimat kivimakasiinin muu-
toskuvat vuodelta 1915. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kylpyhuonekalusteiden valmistamiseen ja asentamiseen erikoistunut Davidssonin liiketoiminta oli varsin 
kannattavaa. Yritys kuului vuosina 1911 ja 1912 Turun eniten veroa maksaneisiin. Davidsson laajensi 
vuonna 1915 vielä toiseen kertaan vanhaa kivimakasiinia tontin 3-2 rajalla. Rakennusta jatkettiin alajuok-
sun suuntaan ja toisessa päädyssä ollut, tontin reguloinnin yhteydessä 1876 naapurin puolelle jäänyt 
pääty purettiin ja rakennettiin uudelleen kiinni uuteen rajaan. Talon harja madaltui hieman, kun katto-
muoto uudistettiin. Julkisivu säilyi symmetrisenä. Ikkunat muuttuivat pieniruutuisiksi ja ikkunoiden väliin 
tuli pilasteriaiheet. Rakennukseen tehtiin kellarikerros, jonne sijoitettiin keskuslämmityskattila ja hiiliva-
rasto. Kahdessa ylemmässä kerroksessa oli metalliverstaan työhuoneet. Kivimakasiinin ja Rantakadun 
uudisrakennuksen väliin tuli uusi jugend-vaikutteinen portti. Piirustukset laati arkkitehti Alexander Ny-
ström. Sairastuttuaan Davidsson lopetti liiketoimintansa 1918. Kiinteistöä hallinnoi tämän jälkeen As oy 
Linnankatu 32. Entiseen peltisepän verstaan tulisijat uudistettiin 1921 ja pihan puolelle tehtiin varaulos-
käytävä. Rakennukseen tuli sisustusesineitä valmistaneen Koristamo oy:n työtilat. Yhtiön myymälä ja 
konttori olivat Linnankadun puolella. Erik Bryggman piirsi Linnankadun puolen kiviseen liikerakennuk-
seen pienen sisätilamuutoksen 1927, jolloin talon alakerran liiketilasta erotettiin väliseinällä takahuone. 
Muun muassa Paimion parantolaan valaisimia toimittanut Koristamo toimi paikalla 1960- ja 1970-lukujen 
vaihteeseen saakka, samoin A. Th Michael.93 
 
Vuonna 1942 kutomon tilat Birgerinkadun rakennuksissa muutettiin keskuslämmitteisiksi. Sigvard Eklund 
teki 1959 muutospiirustukset pakarirakennuksen muutokselle, jossa yläkertaan tuli talonmiehen asunto. 
Alakerta merkittiin entiseksi leipomoksi, johon tuli työtilat ilmeisesti kutomon käyttöön. Pihan puolelle ra-
kennettiin porrashuone. Rakennus säilyi puulämmitteisenä.94 

 
Kuva 127 (vas.). Linnankadun ja Ursininkadun kulma 1960- ja 1970-lukujen taitteessa ennen hotelli Marinan rakentamista. Kul-
massa 1828 rakennettu ja 1884 laajennettu vinkkelitalo, jonka vieressä Linnankadulla 1884 rakennettu uusrenessanssitalo ja 
Ursininkadulla 1908 rakennettu jugendtalo. Kuva Turun museokeskus, B. Carpelan.  
 
Kuva 128 (oik.). Kuva vuodelta 1971 juuri ennen purkutöiden alkamista. Vasemmalla 1908 rakennettu jugendtalo, keskellä enti-
nen Koristamon verstas eli vanha kivimakasiini ja oikealla tontin 3-2 piharakennuksen pääty, jossa oli päiväkodin talonmiehen 
asunto. Kuva Turun museokeskus, Turun Sanomat. 
  

                                                 
93 ÅU 13.2.1911; ÅU 14.2.1912; Politiken 30.6.1907, TMK valokuva-arkisto; Turun Sanomat 10.6.1919; Eylers ym. 2016, 64–65; 
Pääpiirustukset TKA. 
94 Pääpiirustukset TKA. 
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Tontti 89–90 (vuoteen 1876) 
 
Tontit 89 ja 90 sijaitsivat korttelin kolme länsipuolella seuraavassa korttelissa alajuoksun suuntaan. 
Tontti 90 sijaitsi Linnankadun puolella ja 89 rajautui rantaan. Tonttien kohdalle kaavoitettiin vuoden 1827 
palon jälkeen Birgerinkatu eli Ursininkatu. Uusi poikkikatu muodostettiin kuitenkin vasta 1876, kun tontit 
89–90 ja 76 reguloitiin tontiksi VII-3-3. Tuolloin kiinteistökokonaisuuden omistaja oli R. F. Jäderholm. 
Tätä ennen tontti 89–90 oli pitkään värjäri ja manufaktuurinpitäjä Johan Fagerlundin omistuksessa. Fa-
gerlund rakennutti tontilleen useita rakennuksia 1800-luvun alkupuolella. Tontin rakennuskanta oli kärsi-
nyt suuria vahinkoja joulukuussa 1827 sattuneessa tulipalossa. Vuoden 1828 syksyllä Fagerlund haki 
rakennuslupaa puutalolle, joka nousi poistuvan poikkikadun ja vielä kuvitteellisen uuden Birgerinkadun 
väliin, jolloin rakennus oli vanhoista kiinteistörajoista huolimatta kaavan mukaisella paikallaan, ja raken-
nus mahdollisti sekä vanhan kadun käytön että tulevan kadun rakentamisen. Puutalo oli vinkkelin muo-
toinen. Kummassakin siivessä oli asunto, ja yhteinen sisäänkäynti oli talon sisäkulmasta. Tulevan Birge-
rinkadun puoleisen siiven jatkeena oli liiteri, joka purettiin 1830-luvun alussa ja sen tilalle rakennettiin 
asuinhuoneet. Samalla Linnankadun puolen asuintilat kasvoivat ja rakennuksen sisäänkäynnit uudistet-
tiin.95 
 
Vuoden 1828 suunnitelmaan kuului vinkkelitalon lisäksi toinen puinen asuinrakennus joen puolella. Sen 
pääty ulottui vielä rakentamattoman Birgerinkadun päälle. Kadulla oleva osuus oli erotettu muusta raken-
nuksesta kantavalla väliseinällä, mikä viittaisi siihen, että kaavan vastainen osa voitaisiin purkaa myö-
hemmässä vaiheessa katuosuuden lunastuksen yhteydessä. Fagerlund oli rakentanut tontilleen uudisra-
kennuksen jo 1817. Tontilla oli pidetty 1822 katselmus, jonka mukaan uusi talo oli ulottunut naapurin 
puolelle. Vuoden 1828 piirustuksiin merkitty rakennus saattoi olla osaksi tämä hieman aiemmin valmistu-
nut rakennus, joka oli mahdollisesti säilynyt korjauskelpoisena. Asiassa oli ilmeisesti löytynyt sopu naa-
puritontin 91 omistajan kanssa. Fagerlundin leski joutui kuitenkin vielä 1847 anomaan, että rakennus 
saisi jäädä sijoilleen. Vuoden 1828 suunnitelmassa rakennuksen toiseen päähän oli suunniteltu kivira-
kenteinen pakari, joka ei kuitenkaan valmistunut samaan aikaan muun rakennuksen kanssa. P. J. Gylich 
suunnitteli pian Fagerlundille hieman suuremman kivirakenteisen pakarituvan, jossa oli holvattu yläpohja 
ja kellarissa värjärin työtilat.96 
 

 
Kuvat 129 ja 130. Fagerlundin teettämät piirustukset 
vuodelta 1828 (vas.) ja Gylichin vuonna 1929 hyväk-
sytty suunnitelma pakarituvasta (TKA). 
 
 

 
 
 
Linnankadun leventämiseen tarkoitettu tontinosa lunastettiin vuonna 1851. Saman vuosikymmenen lo-
pussa tontti siirtyi apulaisnimismies Samuel Malmundille, joka muutti pakarirakennuksen kellarin värjää-
mön leipomoksi ja lisäsi vinkkelitaloon uuden sisäänkäynnin Linnankadun puolelle 1959. Muutokset liit-
tyivät leipurimestari Carl Grönroosiin liiketoimintaan. 1860-luvulla molemmat tontti 89–90 tuli ruukinpat-
ruuna Anders Thalus Ericssonin omistukseen. Kiinteistön viimeinen omistaja ennen sen liittämistä naa-
purikortteliin oli kapteeni Henrik Ekblom. Tonttinsa tulevaa luovutusta silmällä pitäen Ekblom laaditutti 
1874 toteutumattomat suunnitelmat uudisrakennukselle ja vanhan rakennuksen muutokselle sekä arvioi-
tutti kiinteistönsä arvon.97 

                                                 
95 Pääpiirustukset TKA; Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3, 2613–2701. 
96 Pääpiirustukset TKA; Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3, 2613–2701. 
97 Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3, 2613–2701. 
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Kuva 131. Asemapiirros vuodelta 1873 koskee naapurikorttelin 4 tontin 2 (entinen 91–92) 
joen puolella olevan päärakennuksen uutta kuistia. Kuvassa oikealla olevan rajan toisella 
puolella ovat tontit 89 ja 90. Puutarha ja sen pienet rakennukset (kaksi liiteriä ja huvimaja) 
ovat kaavan mukaisella Birgerinkadulla. Muu rakennuskanta on sijoitettu kaavan mukaisille 
paikoilleen, vaikka uutta kiinteistöjakoa ei ole vielä tehty. Puutarhakäyttö on siis ollut tiedos-
tetusti väliaikaista. Puutarha siirtyi myöhemmin tontin toiseen laitaan muodostetulle paloku-
jalle. Oikeassa alakulmassa oleva rakennus on merkitty liiteriksi (kuvan 132 rakennus 2) ja 
se kytkeytyy tonttien 89–90 rakennuskantaan. Tonttien raja ei ole suora. Rajaan tehty kulma 
liittynee tontin 89–90 rakennukseen, joka rakennettiin 1817 hieman tontin 91 puolelle.98 

 
 
 
 

Kuva 132. Tontin 89–90 asemapiirros 1876 (TKAD). Kiinteistöä ei ole vielä reguloitu. Lu-
pakuvassa kiinteistö on merkitty kuuluvaksi vielä Eteläkortteliin. Joen puolella talousra-
kennuksen siipiosa (rakennus 2) on osittain kaavan mukaisen Birgerinkadun päällä ja 
pienet rakennukset 3 ja 4 ovat kokonaan kadulla. Vinkkelitalo on puolestaan rakennettu 
kaavanmukaiselle paikalle kuvitteelliseen Birgerinkadun ja Linnankadun kulmaan. Koko-
naan kadulla olleet rakennukset purettiin ilmeisesti 1876–79 välisenä aikana ja rannan-
puoleinen, pakariin liittyvä siipirakennus jäi vielä pystyyn (vrt. kuva 113). Pakari, oike-
assa kulmassa oleva neliönmuotoinen kivirakennus, säilyi 1970-luvun alkuun saakka.  

 
 
 
 

                                                 
98 Pääpiirustukset TKAD, Karta öfver Åbo Stad 1880; Dahlströmin topografinen kortisto Bdg 3:3 2613, 2615, 2647. 
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Alueen kaupunkikuvallinen, rakennustaiteellinen ja kulttuurihistoriallinen merkitys 

 
 
Herrainkulman jokivarren tontit ovat kautta historian olleet keskeisellä paikalla, sillä Aurajoki on ollut pit-
källe 1900-luvulle saakka kaupallisesti ja liikenteellisesti aktiivista kaupunkialuetta. Nykyisin joen kaupun-
kikuvallinen ja virkistyksellinen rooli on noussut merkittäväksi, ja alueella on edelleen runsaasti kaupal-
lista toimintaa, mikä sopii hyvin alueen kulttuurihistorialliseen luonteeseen. Tontit ovat niiden muodosta-
misesta saakka olleet arvokiinteistöjä, ja alueen kulttuurihistoria on tästäkin syystä poikkeuksellisen mer-
kittävä. Tonttien omistajat ja tonttien käyttö liittyvät keskeisesti kaupungin historian ja kehityksen eri vai-
heisiin.  
 
Suunnittelualueen rakennukset edustavat poikkeuksellisen montaa eri kehitysvaihetta 1700-luvun lopulta 
1970-luvun modernismiin. Tonttien arvo on näkynyt myös laadukkaan rakentamisena. Alueen rakennus-
kanta on arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti tasokasta riippumatta rakennusten iästä. 1950-luvulla 
alkoi kaupunkikeskustan voimakas saneerausvaihe, jonka seurauksena myös suunnittelualueen koko 
rakennuskannan oli määrä uusiutua. Tätä vaihetta vanhemmat rakennukset ovat ikänsä ja säilymisensä 
vuoksi sellaisia kohteita, joiden säilyminen vastakin on syytä turvata. Uudempien rakennusten korkeata-
soisuuden vuoksi myös modernien kohteiden suojelutarpeet on tutkittava osana asemakaavanmuutosta. 
Hotelli Marina Palace on 1970-luvun arkkitehtuurin merkkikohde ja se on suojeltu nykyisessäkin asema-
kaavassa. 
 
Alue edustaa Turun varhaisinta ruutukaavakaupunkia, jossa korttelit ja tontit suunniteltiin säännöllisiksi 
nelikulmioiksi ja kadut suoriksi. Suunnittelualueen korttelien muoto on edelleen lähellä alkuperäistä 
1600-luvun muotoa. Katujen ja tonttien mitat ovat muuttuneet useaan kertaan, mutta Linnankadun ja 
joen rajaaman alueen perushahmo on säilynyt vuosisatojen ajan. Historialliset arvot tiivistyvät tonttiin 6. 
Tontin 3-6 Herrainpolun suuntainen raja on säilynyt ainakin 1750-luvulta ja se on alueen kiinteistörajoista 
vanhin. Myös tontin rakennuskanta on alueen vanhinta. Lisäksi tontilla, samoin kuin tontilla 2-14, on 
saattanut säilyä muita kiinteistöjä runsaammin arkeologista kulttuuriperintöä. Suunnittelualue on kaupun-
kikuvallisesti, arkkitehtonisesti ja historiallisesti erityinen ja kerroksellinen, kohteen kulttuurihistoriallinen 
todistusarvo on korkea. 
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