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Kaupunkiasutus alkoi muodostua Turkuun 
1200–1300-luvun taitteessa vihityn Tuomiokir-
kon ja Suurtorin ympärille. 1400-luvulla tiivis a- 
sutus ulottui nykyisen Kaskenkadun kohdalla 
sijainneeseen Pyhän Olavin dominikaaniluostaril-
le saakka. Torilta sinne johtivat Luostarin Välika-
tu ja Luostarin Jokikatu. 

Turun vanha kaupunkirakenne uudistui vuonna 
1827 riehuneen ja 2/3 kaupungin rakennuksista 
tuhonneen Turun palon jälkeen. Arkkitehti Carl 
Ludvig Engelin vuonna 1828 laatiman asema-
kaavan mukaisesti Tuomiokirkon ja Vanhan 
Suurtorin välinen alue muotoiltiin Uudenmaan-
kadun kahteen osaan jakamaksi aukioksi. 
Samalla rakennettiin puistotöyrästä tukeva pyl- 
väikkö, jonka suojassa oli alkujaan viisi myymä-
lähuonetta. Nykyisin se on osa Pinella-ravinto-
laa.

Suurtorin seutu oli kaupungin keskus Turun 
paloon saakka. Hovioikeus toimi 1600-luvun 
lopulta lähtien keskiaikaisessa Kankaisten ta- 
lossa. Nykyisin se toimii kauppias G. E. Tryggin 
vuonna 1835 rakennuttaman asuintalon kanssa 
Katedralskolanina. Vuonna 1736 valmistunut 
raatihuone saneerattiin palon jälkeen kauppias 
A. F. Pfalerin asuintaloksi. Muutospiirustukset 
raatihuoneelle, Tryggin talolle ja Brinkkalan 

talolle laati kaupunginarkkitehti P. J. Gylich. 
Gylichin käsialaa on myös kapteeni Fredrik 
Hjeltin vuonna 1831 rakennuttama asuintalo, 
jonka taidokkaat stukkoreliefit köynnöstä kanta-
vine puttopoikineen lienevät ornamenttikuvan-
veistäjä Carl Wennerströmin tekemät. Brinkka-
lan talon nykyinen uusrenessanssityylinen ul- 
koasu on peräisin 1880-luvun puolivälissä 
tehdystä korjauksesta.

Tuomiokirkkotorin etelälaidalla sijaitsevat em- 
pirekivitalot ovat vuonna 1918 perustetun Åbo 
Akademin käytössä. Arkkitehti Charles Bassin 
piirustuksin vuosina 1831–38 Johan Christian 
Trappin rakennuttama asuintalo on nykyisin Åbo 
Akademin päärakennus ja Geologicum oli al- 
kujaan kauppias Nils Petter Cajanderin asuinta-
lotalo, joka valmistui vuonna 1838 (P. J. Gylich). 
Åbo Akademin kemistien laitosrakennuksen, 
Chemicumin, suunnitteli arkkitehti Erik Brygg-
man ja se rakennettiin vuosina 1948–1951. 
Akatemiantalo rakennettiin vuosien 1802–1815 
aikana arkkitehti Carl Christoffer Gjörwellin pii- 
rustusten mukaan. Palon jälkeen se korjattiin 
hovioikeuden ja tuomiokapitulin käyttöön. 

Alueen vanhimmat ja arkkitehtonisesti tyylipuh-
taimmat rakennukset sijaitsevat kadun etelä- 
osassa. Maisteri Christian Ludvig Hjeltin 

1830-luvun vaihteessa rakentamat asuintalot ja 
Åbo Underrättelser -lehden kirjapaino sijaitsivat 
kadun ja Aurajoen välisillä tonteilla. Kadun 
vastakkaiselle puolelle nousi saman vuosikym-
menen alussa asessori ja hovioikeudenneuvos 
Carl Procopén empiretalot. 1700-luvun puolivä-
lissä perustetun Turun Akatemian kasvitieteelli-
sen puutarhan paikalle valmistui vuonna 1968 
arkkitehti Woldemar Baeckmanin suunnittelema 
Sibelius-museo. Puutarhan pohjoispuolella si- 
jaitsevan empiretalon (Hus Lindman) rakennutti 
piirilääkäri Gustaf Rosen ja suunnitteli arkkitehti 
P. J. Gylich, jota pidetään myös Hjeltin talojen 
suunnittelijana. Procopen kivitalon suunnitteli-
jaksi on oletettu C. L. Engeliä.

Piispankadun modernistisiin rakennuksiin kuu- 
luvat mm. vuodelta 1936 oleva Åbo Akademin 
kirjaston kirjatorni, joka on arkkitehti Erik Brygg-
manin suunnittelema, ja arkkitehti Pekka Pit- 
käsen vuonna 1965 suunnittelema opiskeli-
ja-asuntola Domus Aboensis. 1800-luvun jälki- 
puoliskon uusrenessanssia edustavat arkkitehti 
Gustaf Nyströmin vuonna 1898 suunnittelema 
asuinrakennus (Humanisticum) sekä arkkiteh-
tien Jac. Ahrenberg ja Sebastian Gripenberg 
vuonna 1897 suunnittelema arkkipiispan palatsi.

YLIOPISTONMÄKI3

Mäen pohjoisrinteellä kohoaa arkkitehtien Erik 
Bryggmanin ja Albert Richardtsonin vuonna 
1933 suunnittelema vesilinna ja etelärinteellä 
1890-luvulla suunnitellut kuurojenkoulun raken-
nukset. Arkkitehti Aarne Ervin suunnitelmat yli- 
opiston laitosrakennukset on vuonna 1954 val- 
mistunut kirjasto sekä fysiikan ja kemian labora-
toriot. Päärakennus ja luonnontieteiden talo 
valmistuivat vuonna 1959. Arkkitehti Aarne Eho- 
joen suunnittelema Juslenia valmistui 1975. Yli- 
opistonmäen itärinteessä sijaitsevat arkkitehti 
Erik Bryggmanin suunnittelemat Ylioppilastalot A 
ja C, uimahalli ja ravintola (1952–1955) sekä 
arkkitehti Olli Kestilän Ylioppilastalo B vuodelta 
1959.

KIINANMYLLYNMÄKI
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Lääninsairaalan paviljonkimaisesti järjestellyistä 
rakennuksista valmistuivat vuonna 1881 lasaret-
tiosasto, talouskeskus, iho- ja sukupuolitautien 
osasto ja mielitautien osasto. Kiinanmyllykadun 
varrelle rakennettiin vuonna 1881 talo porttivah-
dille ja 1891 alilääkärille. Rakennukset suunnitel-
tiin Yleisten rakennusten ylihallituksessa (L. I. 
Lindqvist ja H. Dahlström). Vuosina 1936–1938 
rakennettiin A-sairaala arkkitehtien Uno Ullber-
gin ja Jussi Paatelan piirustusten mukaan ja sen 
jatkeeksi tiloja Turun yliopiston lääketieteelliselle 

C. L. Engelin suunnitteleman vuoden 1828 
asemakaavan myötä torista muodostui kaupun-
gin liike-elämän keskus. Ortodoksinen kirkko ja 
Åbo svenska teatern, ovat C. L. Engelin 1830-
luvulla suunnittelemia. Modernistista arkkiteh-
tuuria edustavat arkkitehti Viljo Revellin vuonna 
1961 suunnittelema KOP-kolmio sekä Ole ja 
Bertel Gripenbergin vuonna 1957 Wiklund-tava-
ratalo.

 

TURUN SANOMIEN TOIMITALO2

Alvar Aallon Turun Sanomille suunnittelema toi- 
mitalo on Suomen ensimmäisiä funktionalistisia 
rakennuksia, jossa on sovellettu arkkitehti Le 
Corbusierin viittä periaatetta: kantavat pilarit, 
vapaa pohjaratkaisu, vapaat julkisivut, nauhaik-
kunat ja kattopuutarha. Toimitalo rakennettiin 
vuosina 1927–1929. Aallon avustajina toimivat 
Aino Marsio-Aalto sekä norjalaiset Erling 
Bjertnäs ja Harald Wildhagen. 

KIRJASTOKORTTELI3

Hovioikeuden presidentille 1730-luvulla raken-
nettu ja 1760-luvulla maaherran virka-asunnoksi 
muutettu kaksikerroksisesta kivitalosta jäi pys- 
tyyn seinärakenteita, joita hyväksikäyttäen ra- 
kennettiin triviaalikoulu vuonna 1829. Koulutalon 
piirustukset laati C. L. Engel. Vuonna 1817 ra- 
kennettu maaherran kansliarakennus säilyi niin 
hyvin, että se voitiin ottaa uudelleen käyttöön 
pienin korjauksin. Fredrik von Rettigin vuosina 
1901–1903 rakennuttama ja Turun kaupungille 
lahjoittaman kirjastotalon suunnitteli vapaaherra 

VÄHÄTORI
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Nykyisin Casagranden taloksi kutsuttu rakennus 
pystytettiin vuonna 1830 vanhoja muureja hy- 
väksikäyttäen ja uudistettiin nykyiseen asuun 
vuonna 1904. Samoin meneteltiin viereisen, al- 
kujaan empiretyylisen P. J. Gylichin suunnittele-
man ja vuosina 1831–1833 rakennetun kivitalon 
kanssa. Sen nykyinen ulkoasu ja vanhan Bra- 
henkadun sulkeva portti ovat vuodelta 1885. 

PUOLALANPUISTO5

Turun taidemuseo on Suomen ensimmäisiä 
moderneja museorakennuksia. Museo raken-
nettiin arkkitehti Gustaf Nyströmin kutsukilpai-
luehdotuksen pohjalta ja se valmistui 1904. 
Puiston reunalle rakennettuja asuinkerrostaloja 
ovat suunnitelleet arkkitehdit Alexander Nyström 
(Museomäki 1924 ja Päivölä 1908), Fritiof Stran- 
dell (Albatross 1910) ja Jussi Paatela (Puolala 
1912). Nikkarityylisistä puuhuviloista suurin osa 
on rakennusmestari Adrian Thomanderin kä- 
sialaa. Åbo Svenska samskolanin rakennus val- 
mistui 1910 Wivi Lönnin piirustuksin. Iso-Puola-
lan talo on 1770-luvulta ja sivurakennus 
1820-luvulta.

UUDELTA TORILTA 
HERRAINKULMALLE
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1700-luvulla uusi porvarisluokka otti alueen 
haltuunsa ja sinne pystytettiin kauppamakasiine-
ja ja tuotantolaitoksia. Huomattavimpiin manu- 
faktuureihin kuului vuosina 1756–58 rakennettu 
sokeritehdas, joka palonjälkeen korjattiin C. 
Bassin piirustuksin asuintaloksi. Sen kylkeen 
liittyvä empiretalo pitää sisällään C. L. Engelin 
ensimmäisen Suomeen suunnitteleman raken-
nuksen (Lohmanin talo 1814, korotus 1828). 
Aurakadun puolella sijaitseva vuonna 1829 C. 
Bassin piirustusten mukaan apteekkari E. Ju- 
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KERTTULINMÄKI

Presidentti Mauno Koiviston opinahjona tunnet-
tu Kerttulin koulun on suunnitellut kaupunginark-
kitehti Johan Eskil Hindersson. Koulutyön 
alkaessa syksyllä 1912 rakennus oli Turun mo- 
dernein ja suurin kansakoulu. Koulussa oli mm. 
kylpylaitos ja opetuskeittiö. Mäki tunnetaan 
myös hirttomäkenä sen länsirinteellä keskiajalta 
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VARTIOVUORENMÄKI

Mäen korkeimmalla kohdalla kohoava Observa-
torio valmistui vuonna 1819 arkkitehti C. L. En- 
gelin piirustusten mukaan. Etelärinteessä si- 
jaitsee Turun palosta säästynyt alue, joka toimii 
nykyään Luostarinmäen käsityöläismuseona. 
Puistoa reunustavat monet 1900-luvun alun 
rakennukset. Vanhainkoti Hemmet rakennettiin 
vuosina 1933–1937 August Krookin ja Eskil Hin- 
derssonin piirustusten mukaan. Jugendtyylinen 
Spoofin asuinpalatsi on vuodelta 1900 (A.R. 
Spoof ja A. Nyström) ja Villa Solaris 1940-luvun 
vaihteesta (arkk.tsto Jung & Jung). Kaskenka-
dun puolella sijaitsevat kerrostalot Hjorten ja 
Pantern, jotka ovat arkkitehti F. Strandellin suun- 
nittelemia (1903 ja 1909). Pyhän Olavin luostari 
sijaitsi 1200-luvulta 1500-luvun alkupuolelle osit- 
tain Panternin ja vaiheittain vuosina 1901–1928 
rakennetun Kaskenlinnan paikalla.
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KURJENKAIVON KENTTÄ JA 
SIRKKALAN KASARMI

Puiston laidalle kohosi ensimmäinen rakennus 
vuoden 1834 paikkeilla kaupunginarkkitehti 
Gylichin suunnittelemana. Suomen sotaväen 
tarkk´ampujapataljoona sijoitettiin Turkuun vuon- 
na 1846 ja Kaivokadun varrelle rakennettiin 
päävartioasema ja Sirkkalankadun puolelle so- 
tilassairaala. Niiden välille 1870-luvun puolivälis-
sä pystytetty uusrenessanssitalo on Suomen 
ensimmäinen varta vasten kasarmiksi suunnitel-
tu rakennus. 
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K. A. Wrede. Uusi pääkirjasto valmistui vuonna 
2007 JKMM Arkkitehdit Oy:n suunnitelmien 
mukaan. Kulmauksen empiretalon. Talon on 
suunnitellut P. J. Gylich ja rakennutti kelloseppä 
Elias Ekblom vuonna 1845.  

Reitti 2

Reitti 1

AURAKATU6

PANKISTA PALATSIIN

Linnankadun kulmauksen renessanssipalatsi 
rakennettiin vuonna 1914 Suomen pankin toi- 
mitaloksi arkkitehtiprofessori Gustaf Nyströmin 
piirustusten mukaan. Sitä reunustavat Asunto 
Oy Wilenian kerrostalot ovat Arkkitehtitoimisto 
Pekka Pitkäsen vuonna 1962 suunnittelemat ja 
niiden vieressä sijaitseva asuinkerrostalo ark- 
kitehti Erik Bryggmanin tuotantoa. Korkea ki- 
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SAIRASHUONEENKATU

Uusrenessanssityylinen kivirakennus valmistui 
vuonna 1892 kaupunginarkkitehti Arthur Ka- 
januksen piirustusten mukaan. Rakennuksen 
saneeraus ja siihen liittyvä uusi Oikeustalo val- 
mistui vuonna 1997 Arkkitehtitoimisto Pekka 
Pitkäsen suunnitelmien mukaan. Kolme C. L. 
Engelin vuonna 1825 opetussairaalaksi suunnit-
telemaa kivirakennusta muutettiin vuonna 1828 
kasarmiksi ja vuonna 1858 Lääninsairaalaksi. 
Vuonna 1881 rakennukset saneerattiin ja laajen-
nettiin höyrylaivasataman pakka- ja tullihuo-
neeksi. Köydenpunoja Erik Ekroht 1700-luvun 
puolivälissä rakennuttama talo edustaa alueen 
vanhinta rakennuskantaa.
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MIKAELINKIRKKO JA PORTSA11

MAALAISTENTALO 

Lounais-Suomen Maalaistentalo on arkkitehti 
Alvar Aallon ensimmäinen Turkuun suunnittele-
ma rakennus ja se valmistui vuonna 1927. Talon 
valmistuttua Aalto perheineen muutti sen ylim- 
pään kerrokseen, jossa myös arkkitehtitoimiston 
työtilat sijaitsivat. 
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BETELKIRKON KAUTTA 
YLIOPISTONKADULLE 

Kukkulalle valmistui arkkitehti Fritiof Strandellin 
suunnittelema Betel-kirkko vuonna 1906. Vuon- 
na 1927 arkkitehtikilpailun voittanut Erik Brygg-
man suunnitteli katusivulle rakennetun liike- ja 
hotellirakennuksen, Hospits Betelin, ja kirkon 
kellotapulin, jotka valmistuivat vuonna 1929. 
Viereiselle tontille samaan aikaan tekeillä olleen 
Asunto Oy Atriumin asuinkerrostalon (kilpailu 
1926, toteutus 1927–28) kanssa syntyi eheä 
italialaishenkinen kokonaisuus portaikkoineen. 
Kokonaisuus täydentyi Bryggmanin suunnittele-
man ja vuonna 1938 valmistuneen Vakuutusyh-
tiö Sammon liike- ja asuintalon myötä. Taloa 
korotettiin vuosina 1951–1953.
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FORTUNA

C. Bassin vuonna 1812 suunnittelema rakennus 
on Suomen ensimmäinen Seurahuone, joka on 
toiminut Turun kaupungintalona vuodesta 1885 
lähtien. Rakennuksen uusrenessanssifasadi ja 
sisätilat ovat arkkitehti F. A. Sjöströmin käsialaa. 
Kaupungintalon siipirakennukset vuodelta 1861 
on G. T. Chiewitzin suunnittelemat. Qwenselin 
talon päärakennuksen rakennutti hovioikeuden 
asessori W.J. Qwensel vuoden 1700 paikkeilla. 
Nykyään paikalle sijaitsee museo Apteekkimus-
eo ja Qwenselin talo. Linnankadun puolella si- 
jaitseva kivitalo valmistui vuonna 1909 (Arkkiteh-
titoimisto Knut Wasastjerna ja G. A. Lindberg), 
Säästöpankin uusrenessanssipalatsi vuonna 
1890 (Sebastian Gripenberg, veistokset Emil 
Vikström) ja sen Kristiinankadun puoleinen lisä- 
rakennus vuonna 1912 (Birger Brunila ja Valter 
Jung).
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lininille rakennetussa empiretalossa on säilynyt 
osia myös 1760-luvlla rakennetusta nk. Augusti-
nin kauppatalosta. Vakuutusyhtiö Verdandille 
pysytetty uusrenessanssitalo on jugendarkkiteh-
tina tunnetun Frithiof Strandellin ensimmäisiä 
taidonnäytteitä vuodelta 1897.

Wuorilinnan asuinkerrostalo rakennettiin F. 
Strandellin piirustusten mukaan vuonna 1907 ja 
arkkitehti Jac Ahrenbergin suunnittelema en- 

tinen koulurakennus vuonna 1910. Ahrenbergin 
käsialaa vuodelta 1902 on myös Nuoriskokes-
kus Vimmaksi vuonna 2004 saneerattu kansal-
lisromanttista tyylisuuntaa edustava entinen 
tyttökoulu. Kauppaopistoksi vuonna 1908 val- 
mistunut koulutalo, jonka suunnitteli kaupun-
ginarkkitehti J. Eskil Hindersson, on Turun en- 
simmäinen teräsbetonirunkoinen rakennus. Ra- 
kennusteknisesti arvokas on myös vuosina 
1919–1920 rakennettu Aurakatu 22:n asuinker-
rostalo, jonka runko on rakennettu tehtailija Ju- 
ho Tapanin kehittelemistä tapanilaatoista. Se 
pystytettiin J. O. Laihon ja Karl Bäckströmin pii- 
rustusten mukaan. Kadun nuorinta kerrostumaa 
edustavat Salamankulman asuin- ja liikeraken-
nukset ja Aurelia. Arkkitehtien Matti Hakalan ja 
Aarne Nuotion suunnitelmien mukaan vuonna 
1961 valmistuneen Salamankulman julkisivut 
olivat alkujaan marmoria. LPR-arkkitehtien 
suunnittelema Turun ruotsalainen seurakuntata-
lo Aurelia valmistui vuonna 2005. 

tiedekunnalle (Ragnar Wessman 1937). U- 
sairaala valmistui Hämeenkadun puolelle 1969. 
Suunnittelutyöstä vastasivat arkkitehdit Ragnar 
ja Martta Ypyä. Kadun päässä sijaitsevat lää- 
ketieteenlaitoksen rakennukset rakennettiin vuo- 
sina 1938–1946 Ragnar Wessmanin ja 1952–54 
Jorma Järven laatimien piirustusten mukaan. 

1700-luvun lopulle sijainneen rangaistuspaikan 
vuoksi.

vimuuri ja matalat kivirakennukset ovat 1840-lu-
vulta paikalla sijainneesta venäläisestä kasar- 
mista. Kaksikerroksinen jugendtalo rakennettiin 
vuonna 1778 suolamakasiiniksi ja saneerattiin 
asuinkäyttöön arkkitehti Fritof Strandellin pii- 
rustuksin vuonna 1902. Vuonna 1974 valmistu-
neen hotelli Marina Palacen suunnittelivat Unto 
ja Jaakko Rantanen. Höyrylaiva Oy Boren 
barokkipalatsia muistuttava talo on Arkkitehtitoi-
misto Jung & Jungin vuonna 1928 piirtämä.

Mikaelinkirkko rakennettiin arkkitehtiylioppilas 
Lars Sonckin tekemän ehdotuksen mukaan 
vuosina 1899–1904. Kiinteän sisustuksen suun- 
nittelussa ja kirkon ornamentiikan suunnittelussa 
Sonckia avusti arkkitehti Max Frelander. Lyijyla-
si-ikkunat valmisti Willy Baer. Kirkon takana 
levittäytyvä puutalokorttelit rakennettiin työväes-
tön tarpeisiin pääosin vuosien 1900 ja 1906 

välisenä aikana. Työväen asuinkasarmien suun- 
nittelusta vastasivat suurimmaksi osaksi raken-
nusmestarit Anton Salviander sekä Kaarlo ja 
Adrian Thomander. 



ArkkitehTOUR

• Teksti: Turun museokeskus, Kaarin Kurri. 
• Lähteet: Museon informaatioportaali (MIP) ja Turun katuja ja toreja, nimistöhistoriaa keskiajalta nykypäivään
  (Turun museokeskuksen julkaisuja 53, 2011).
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ArkkitehTOUR
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www.turku.fi/kulttuurikuntoilu

Painettu 2015 

Turku on vanha kulttuurikaupunki, jolla on paljon tarjottavaa: historiaa, arkkitehtuuria, kiinnostavia rakennuksia, 
ulkoveistoksia, puita, puistoja, puutarhoja, kirkkoja ja kappeleita, tarinoita ja ihmiskohtaloita.

ArkkitehTOUR-kartta sisältää tiiviin tietopaketin keskustan arkkitehtuurista ja kaupunkikuvan 
kehittymisestä. Reittivaihtoehtoja on useita.
”Täl pual jokke” alkaa Vanhalta Suurtorilta, kiertää akateemisen Turun kampusalueita. 
”Tois pual jokke” on kaksi reittiä, jotka risteävät Kauppatorilla. Reitit on suunniteltu 
siten, että niiltä voi jouhevasti siirtyä toiselta toiselle tai valita kohteita oman 
mielenkiinnon mukaan.

Täl puol jokke pituus n. 3,3 km
Tois puol jokke, reitti 1 pituus n. 2,3 km
Tois puol jokke, reitti 2 pituus n. 3,5 km

Tutustu myös muihin kulttuurikuntoilureitteihin. 
Kaikki reittikartat saat mobiiliversioina. 
www.turku.fi/kulttuurikuntoilu
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