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1. Johdanto 
 
Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) Kiinamyllynmäen alueen ja Kupittaan vanhan rautatieaseman raken-
nushistoriaselvitys on laadittu maankäytön suunnittelun tarpeisiin. Selvitysaluetta koskee asemakaavanmuutos 
34/2013 ”TYKS U2”.  Kaavamuutoksen yhteydessä tulee ratkaistavaksi mm. alueen suojelukysymykset ja U-
sairaalan mahdollinen korvaaminen. Tämän työn tehtävä on määritellä ja perustella koko alueen keskeiset kult-
tuurihistorialliset arvot. Samassa yhteydessä laaditaan erillinen, tarkempi rakennushistoriaselvitys U-sairaalasta. 
Kiinamyllynmäki ja Kupittaan vanha asema kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin ympäristöihin, 
minkä vuoksi rakennushistorialliset selvitykset ovat tärkeässä osassa aluetta koskevassa päätöksenteossa. 
 
Kaavamuutos perustuu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Suomen Yliopistokiinteistöjen aloitteeseen. Tavoit-
teena on koko sairaalan kehittäminen kokonaisuutena ja mahdollisimman tehokas toiminta. Sairaala-alueet Kii-
namyllynmäellä ja Savitehtaankadun (T-sairaala) varrella on tarkoitus yhdistää Helsingin valtatien päälle rakennet-
tavalla kannella. Kannelle on suunniteltu rakennettavan nykyisen U-sairaalan korvaavat tilat, ns. I-sairaala. Lääke-
tieteellinen tiedekunta laajenee radan varrella ns. Medisiina D-hankkeena. Laajennuksen jälkeen Tyksin tonteilla 
ei ole tilaa merkittävälle uudisrakentamiselle. TYKS on pitkään hakenut ratkaisua U-sairaalan korvaamiseksi uudis-
rakennuksella, sillä rakennus ei vastaa nykyvaatimuksia, sen kunto on heikko ja korjaus- ja muuntomahdollisuudet 
ovat rajalliset. Myös liikenteelliset kehittämistarpeet ovat kaavamuutoksen taustalla. Sairaala-alueelle suuntautuu 
päivittäin ennen muuta työmatkaliikennettä, mutta sairaanhoidosta suuri osa on poliklinikkakäyntejä. Sairaalan 
saavutettavuus on hyvä, mutta pysäköintitilaa on vähän. Alueen ohittaa paikallisliikenteen bussilinjoja ja Hämeen-
tien suuntaan myös seudullisia ja valtakunnallisia linjoja. Kupittaan asema on alueen vieressä Salon (Helsingin) 
suunnan junavuoroille. Tyksissä on 803 sairaansijaa vuonna 2013. Henkilökunnan määrä on 3013. (Asemakaa-
vanmuutos 34/2013 OAS.) 
 
Tehtävä 
 
Selvityksessä tarkastellaan Kiinamyllynmäen ja Kupittaan vanhan rautatieaseman rakennetun ympäristön vaihei-
ta, ominaispiirteitä ja erityisiä arvoja. Selvityksen kohteena on laaja ympäristökokonaisuus suhteessa ympäröi-
vään kaupunkitilaan. Rakennuskohtaiselta analyysiltään alueellinen selvitys on tavanomaista rakennushistoria-
selvitystä suppeampi. Työhön ei sisälly rakennusten yksityiskohtien eikä teknisten ratkaisujen järjestelmällinen 
selvittäminen eikä rakennuskohtaisten piirustusten tai kaavioiden laadinta. Yksityiskohtia on tarkasteltu silloin, 
kun niillä on ollut kokonaisuuden kannalta erityistä merkitystä. Alueen aiempaa maankäyttö ja purettuja rakentei-
ta on käsitelty siten, että rakennetun ympäristön kehityskaari tulee ymmärrettäväksi. Keskeistä on ollut määritellä 
sekä osa-alueitten että kokonaisuuden erityiset merkitykset mahdollisten suojelutavoitteiden ja -määräysten 
asettamista varten. Selvityksessä ei oteta kantaa rakennusten toimivuuteen tai tekniseen kuntoon. 
 
Keskeiset tutkimuskysymykset: 
 

 Millaisten vaiheiden kautta nykyinen sairaalakokonaisuus on muotoutunut? 

 Millaisista kaupunkikuvallisista ja kulttuurihistoriallisista kokonaisuuksista alue muodostuu? 

 Mitkä ovat yksittäisten kohteiden erityiset arvot? 

 Millaisia säilyttämistarpeita alueen rakennetussa ympäristössä on? 
 
Työn rakenne 
 
Raportin alussa on esitelty alueen perustiedot ja rakentamisen eteneminen Kiinamyllynmäellä. Samassa on kuvat-
tu sairaalalaitoksen ja sairaalarakentamisen kehittymistä sekä lääninsairaalan eli nykyisen Tyksin vaiheita organi-
saationa ja laitoksena. Taustoituksessa on otettu huomioon erityisesti kehityskulun vaikutukset rakennettuun 
ympäristöön.  
 
Tehtävän kannalta tärkeimmissä luvuissa viisi ja kuusi käsitellään selvitysalueen rakennetun ympäristön kulttuuri-
historiallisia ja rakennustaiteellisia arvoja. Ensin on tarkasteltu selvitysaluetta osa-aluekohtaisesti ja edelleen ra-
kennuskohtaisesti. Lopuksi on yhteenvetomaisesti analysoitu koko sairaala-alueen merkitystä rakennetun ympä-
ristön kokonaisuutena. 
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Lähteet 
 
Tutkimusaineiston primaariaineistona on rakennuspiirustukset.  Selvitysalueen rakennuskantaa ovat hallinnoineet 
pitkän historian kuluessa useat eri organisaatiot. Lähdeaineistoa on koottu Turun kaupunginarkistosta ja raken-
nusvalvonnan arkistosta, kansallisarkistoon luovutetuista Lääkintöhallituksen ja Ratahallintokeskuksen arkistoista, 
Senaatti-kiinteistöjen arkistosta sekä Tyksin teknisen toimiston arkistosta. Kaikista rakennuksista ei löytynyt alku-
peräistä tilannetta koskevia piirustuksia. Sairaanhoito-oppilaitoksen asuntolan (rakennus 11 B), Medisiina A:n ja 
C:n osalta johtopäätökset perustuvat muutoskuviin tai sekundäärilähteisiin, myös hallintorakennuksen (11 A) 
osalta primaariaineisto on ollut puutteellinen. Arkistolähteinä on käytetty myös Turun kaupungin Kiinteistöliikelai-
toksen ja ympäristötoimialan valokuvamateriaalia ja karttoja sekä Lasarettimuseon kuvakokoelmaa. Paikkatieto-
aineistot perustuvat etupäässä Kiinteistöliikelaitoksen Trimble Webmap -sovelluksen materiaaliin. Rakentamisen 
kytkeytymistä yhteiskuntahistoriaan ja aikakauden muuhun rakentamiseen on selvitetty käyttäen arkkitehtuuriin 
sekä sairaala- ja rautatierakentamiseen ja lääketieteen historiaan liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Valokuvat nykyti-
lanteesta ovat tekijän, ellei toisin mainita. 
 
Selvitysalue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartta 1. Selvitysalue. 

 
Selvitysalueena on Tyksin kantasairaalan Kiinamyllynmäen alue ja Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 
Medisiina-niminen laitosrakennuskokonaisuus (I kaupunginosa, kortteli 35 tontit 12 ja 13) sekä tämän vieressä 
oleva Kupittaan vanha rautatieaseman kiinteistö (Kupittaan kaupunginosa, kortteli 9 tontti 1). Kiinamyllynmäen 
sairaalarakennukset (tontti 12) omistaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Suomen yliopistokiin-
teistöt omistavat Medisiina-kiinteistön (tontti 13). Senaattikiinteistö on myynyt Kupittaan aseman yksityiselle 
omistajalle keväällä 2014. 
 
Selvitysalue sijaitsee keskustan ruutukaava-alueen reunalla, ns. Hämeentullin alueella eli kaupungin läntisellä 
sisääntulovyöhykkeellä noin 1,2 km etäisyydellä Turun Kauppatorista. Alue rajautuu idässä rautatiehen ja Helsin-
gin valtatiehen, pohjoisessa Hämeentiehen ja länsi–eteläsuunnassa Kiinamyllynkatuun ja Tykistökatuun.  
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Taulukko 1. Selvitysalueen kiinteistöjen tämänhetkiset perustiedot.  

 

 kiinteistö pinta-ala  rakennettu ala  

/ tehokkuus 
asemakaava 
vahvistettu 

asemakaavan mu-
kainen käyttö 

rakennusoi-
keus  

Sairaala 1-35-12 
entinen  
1-35-7 ja 8 

60 157 m2 90 851 kem2 
/ 1.51 

14.4.1993 Sairaalatoimintaa 
palvelevien rakennus-
ten korttelialue. 

0 

Medisiina 1-35-13 
entinen  
1-35-11 ja 
514-2-2 

9 926 m2 13 080 kem2 
/ 1.32 

14.4.1993 Korkeakoulutoimintoja 
palvelevien rakennus-
ten korttelialue 

3 420 kem2 

Kupittaan 
vanha asema 

21-9-1 9 932 m2 1 045 kem2 
/ 0.11 

14.4.1993 Yleisten rakennusten 
korttelialue 

5 000 kem2 

 
 
Kartta 2. Selvitysalueen asemakaava. Alueen voimassa oleva asemakaava 55/1991 on vahvistettu 1993. Aluetta koskee asemakaavanmuu-
tos 34/2013. Voimassa olevassa yleiskaavassa (Yleiskaava 2020, vahvistettu 2001) Kiinamyllynmäen alue on julkisten palvelujen ja hallinnon 
aluetta (PY), Kupittaan vanhan aseman alue on pääkeskustatasoisten keskustatoimintojen aluetta (C). 
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Kartta 3. Tyksin kantasairaalan alueen rakennukset.  Selvitysalue on merkitty sinisellä katkoviivalla. Kartta VSSHP. 

 
Tässä työssä käytetään ensisijaisesti rakennusten alkuperäiseen käyttöön viittaavia nimityksiä. Rinnakkain on käy-
tössä myös Tyksin käyttämät rakennusten nykynimitykset ja numerointi. 
 
Rakennuksen numero ja nykykäyttö Alkuperäinen käyttö, rakennusvuosi 
 
1. Lämpökeskus   U-sairaalan lämpökeskus 1959 
2. Talousrakennus   U-sairaalan talousrakennus 1968 
3. U-sairaala   U-sairaalan päärakennus 1968 
4. A-sairaala   A-sairaala 1937 
5. A-sairaala B-siipi  A-sairaala B-siipi 1937 
6. A-sairaala C-siipi  A-sairaala C-siipi 1937 
7. Kliininen genetiikka  Veneerinen osasto 1881 
8. Näkö- ja kipuklinikka, tekninen toimisto  Lasarettiosasto 1881 
9. Kuntoutustutkimus  Toinen talousrakennus 1930 
10. Lastenpsykiatrian yksikkö  Vastaanottolaitos 1882 
11. Hallintokeskus ja psykiatrian klinikka A: Ensimmäinen talousrakennus 1881 

B: Sairaanhoito-oppilaitoksen asuntola 1939 
12. Kliinisten taitojen oppimiskeskus Alilääkärin asunto 1891 
13. Lasarettimuseo  Portinvartijan asunto 1881 
14. PET-keskus    PET-keskus 1997 
16. Paikoitustalo  Paikoitustalo 1968 
17. Paikoitustalo   Paikoitustalo 2005 
18. T-sairaala   T-sairaala 2003, 2012 
19. Lääkehuoltorakennus  Lääkehuoltorakennus 2012 
26. Kappeli, patologian yksikkö   Kappeli 1937,patologian laitos Medisiina A 1948 
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Kiinamyllynmäen sairaalakokonaisuuden rakentumisen keskeiset vaiheet  
 
1756 TYKS:n edeltäjä Turun lääninlasaretti perustetaan 
1759 Turun lääninlasaretti aloittaa Suomen ensimmäisenä sairaalana 
1784 Lasaretti muuttaa Linnankadun ja Sairashuoneenkadun kulmaan 
1824 Päätös Turun akatemian sairaalasta eli kliinisen instituutin perustamisesta 
1827  Yliopiston opetussairaala, kliininen instituutti valmistuu Linnankadun ja Puistokadun kulmaan 
1827 Turun palo siirtää akatemian Helsinkiin, kliinisestä instituutista kasarmi 
1840 ”Mielitautiosasto” perustetaan 
1856–57 Lääninlasaretti laajentaa Linnankadun ja Puistokadun kulmaan 
1860 Lääninsairaalan toiminta muutetaan täysin valtiolliseksi  
1881 Lääninsairaala muuttaa Kiinamyllynmäelle 
1900–1910 Ensimmäiset perusparannukset ja rakennusten laajennukset 
1909 Lääninsairaalat velvoitetaan kouluttamaan sairaanhoitajia maksutta 
1925–27 Toteutumattomat suunnitelmat yliopistollisten klinikoiden rakentamiseksi 
1934–38 A-sairaalan rakentamisvaihe ja siihen liittyvä vanhojen rakennusten uudistaminen, tunneliyhteys 
1935 Keskussairaalaorganisaatio perustetaan 
1938  A-sairaala valmistuu, keskussairaalaorganisaatio aloittaa toimintansa 
1943 Keskussairaalalaki 
1943–46 Lääninsairaala yliopiston käyttöön opetussairaalana 
1943–48 Lääketieteen laitosrakennuksen ensimmäinen vaihe 
1951 Sairaalan rakennustoimikunta perustetaan valmistelemaan U-sairaalavaihetta 
1951–54 Lääketieteen laitoksen laajennus 
1954 U-sairaalan aatekilpailu 
1956 Sairaalalaki, keskussairaalapiirit, sairaanhoito kuntien ja valtion yhteiseksi palveluksi 
1956 Laki yliopistollisista keskussairaaloista, U-sairaalan suunnitelmat uudistuvat 
1958 Valtio luovuttaa Turun lääninsairaalan keskussairaalaliitolle 
1958 U-sairaalan valmistelevat rakennustyöt 
1958 Sairaalasta yliopistollinen keskussairaala, sairaalan luovutus yliopistolliselle keskussairaalaliitolle 
1962 U-sairaalan ensimmäisenä vaiheena valmistuu lämpökeskus 
1964 U-sairaalan päärakennuksen rakentaminen alkaa 
1966 U-sairaalan talousrakennuksen rakentaminen alkaa 
1968 U-sairaala otetaan käyttöön 
1969–78 A-sairaalan peruskorjaus ja laajennus 
1987 Paimion sairaala liitetään Tyksiin 
2003 T-sairaalan ensimmäinen vaihe valmistuu 
2003 Raision aluesairaala liitetään Tyksiin 
2004 Turun kaupungin kirurginen sairaala liitetään Tyksiin 
2012 T-sairaala valmistuu nykyisessä kokonaisuudessaan 
 T-sairaalan ja Medisiinan laajentamisen suunnittelu käynnistyy 

T-sairaalan ja Medisiinan laajentamisen asemakaavanmuutos tulee vireille 
2013 Kaavamuutos käynnistyy T-sairaalan ja Medisiinan laajentamiseksi  

 

 
Alueellisten sairaaloiden rakennuttaja- ja suunnittelijaorganisaatiot 
 
Kiinamyllynmäen rakennuksista vuonna 1938 valmistunutta A-sairaalaa vanhemmat rakennushankkeet ovat olleet 
valtion rakennuttajaorganisaation alaisia. Lääninsairaaloiden, kuten muidenkin valtion omistamien rakennusten 
rakennuttaminen ja suunnittelu kuului alkuun Yleisten rakennusten ylihallitukselle (aik. Yleisten rakennusten in-
tendenttikonttori). 1930-luvulla ylihallitus muuttui rakennushallitukseksi, ja sairaaloiden rakentamisen suunnitte-
lu- valvontatehtävät siirtyivät Lääkintöhallitukselle. Lääkintöhallituksen rakennuttamisvastuut yhdistettiin uudel-
leen rakennushallitukseen vuonna 1940. Vuodesta 1995 alkaen valtion rakennusten rakennuttamistehtäviä on 
hoitanut Senaatti kiinteistöt. Kuntayhtymien omistukseen siirtyneiden alueellisten sairaalarakennusten osalta 
tehtävät ovat sairaanhoitopiirien vastuulla. 
 
Kun Kiinamyllynmäen sairaalaa suunniteltiin 1870–1880-luvuilla, ylihallituksen johdossa olivat ylitirehtööri Axel 
Hampus Dalström ja ensimmäisenä arkkitehtina Ludvig Isak Lindqvist. Sairaala oli Dalströmin ajan viimeisiä töitä. 
Hän kuoli 1882, minkä jälkeen tirehtööriksi tuli Lindqvist vuoteen 1887 saakka. Kummatkin olivat perehtyneet 
erilaisten laitosten rakentamiseen, mutta Turun lääninsairaalaa ei mainita heidän uransa merkkitöiden joukossa. 
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Lindqvistin jälkeisistä ylitirehtööreistä Ernst Theodor Granstedt (kausi 1905–1912) ja Onni Tarjanne (kausi 1917–
1921) ovat osallistuneet Turun lääninsairaalan suunnittelutehtäviin. 
 
A-sairaalan suunnittelun ja toteutuksen aikaan 1930-luvulla valtiollisten sairaaloiden rakennuttamistehtävät kuu-
luivat Lääkintöhallitukselle. Sairaalasuunnitteluun erikoistunut Jussi Paatela oli Lääkintöhallituksen rakennusosas-
ton päällikkö vuosina 1930–36. Hänen ensimmäisenä työnään Turussa oli vanhimman talousrakennuksen muut-
taminen sairaanhoito-oppilaitokseksi. Niin ikään sairaala-arkkitehtina tunnettu Uno Ullberg oli Paatelan seuraaja 
Lääkintöhallituksessa ja hänen vastuulleen jäi Paatelan aloittaman A-sairaalaprojektin saattaminen loppuun. Ull-
berg oli tätä ennen Viipurin kaupunginarkkitehtina aloittanut Viipurin naistensairaalan suunnittelun, jonka vii-
meistelyn sai puolestaan tehtäväksi sittemmin U-sairaalan suunnitellut Ragnar Ypyä. Lääkintöhallituksen raken-
nustoimisto liitettiin Rakennushallitukseen vuonna 1940. Ypyä toimi Rakennushallituksessa lyhyen aikaa vuonna 
1941, ja perehtyi sairaalasuunnitteluun yksityisarkkitehtina hieman myöhemmin. 
 
Ragnar Wessman oli Lääkintöhallituksen ja myöhemmin Rakennushallituksen toimistoarkkitehti, joka suunnitteli 
paljon sairaala-rakennuksia. Hänen Turun töihin kuuluvat A-sairaalan kappeli, sairaanhoito-oppilaitoksen asuntola 
sekä patologian laitos Medisiina A. Medisiinan laajennuksen suunnitteli oppilaitoksiin erikoistunut yksityinen ark-
kitehti Jorma Järvi 1951–52. Opetustoimintaan liittyvät rakennukset sekä kappeli jäivät valtion omistukseen, kun 
valtio vuonna 1958 luovutti sairaalarakennukset yliopistolliselle keskussairaalaliitolle. Nykyisin sairaanhoito-
oppilaitoksen asuntola on sairaalakäytössä, ja se kuuluu sairaalakiinteistöistä vastaavalle Varsinais-Suomen sai-
raanhoitopiirille. Medisiina ja kappeli ovat edelleen valtion, mutta niiden hallinta on siirtynyt Senaatti kiinteistöiltä 
Suomen yliopistokiinteistöille. 
 
Keskussairaaloita koskeva laki tuli voimaan 1943, minkä jälkeen lääninsairaalaorganisaatiot muuttuivat keskussai-
raaloiksi. Alueellisten sairaalatoimintojen järjestäminen muuttui tässä vaiheessa valtiolta kuntien ja valtion yh-
teiseksi tehtäväksi. Lakia uudistettiin 1948 ja 1957, minkä seurauksena sairaalarakennukset luovutettiin kuntainlii-
toille. Valtion vastuulla oli edelleen uusien sairaaloiden rakentaminen.  Keskussairaalajärjestelmän alkuvaiheessa 
sairaaloiden paikallisten rakennusprojektien valvonnasta ja ohjauksesta vastasivat valtion asettamat tilapäiset 
rakennustoimikunnat. Toimikuntien puheenjohtajan määräsi sisäasiainministeriö, ja Lääkintöhallitus asetti kaksi 
jäsentä. Muut kolme olivat kunnan edustajia. U-sairaalan rakennustoimikunta perustettiin vuonna 1951. Tämän 
jälkeen suurempien rakennusprojektien yhteydessä käytettiin yksityisiä arkkitehtitoimistoja kuntayhtymien kes-
kussairaalaliittojen toimiessa rakennuttajina. Pienempiä suunnitelmia, kuten muutos- ja peruspiirustuksia tehtiin 
sairaaloiden omien rakennustoimistojen työnä. Nykyisin rakennuttamistehtävistä vastaavat kuntien yhteiset sai-
raanhoitopiirit. 
 

2. Sairaalalaitoksen kehitys hospitaaleista lääketieteellisiksi sairaaloiksi 
 

2.1 Sairaalalaitoksen kehittyminen  
 
Hospitaali, hostelli ja hotelli 
 
Sanat hospitaali, hostelli ja hotelli on muodostettu latinan sanasta hospes, joka tarkoittaa vierasta (myös isäntää). 
Sairaalan historia rakennuksena kytkeytyykin majoituslaitokseen; hotellit olivat alkujaan vaivaistaloja. Nykyisin 
majoitus- ja ravitsemispalvelut pyritään puolestaan eriyttämään sairaanhoidosta mm. toteuttamalla potilashotel-
leja. Pohjoismaissa ensimmäiset sairaanhoitorakennukset olivat hyväntekeväisyyslaitoksia eli pääosin lahjavaroin 
toimivia hospitaaleja ja pyhän hengen huoneita, jotka alkoivat yleistyä keskiajalla kaupungeissa. Lääketieteellisen 
parantamisen sijaan hoitoina käytettiin rukouksia, loitsuja sekä eristämistä. Myös sielunhoidon ja moraalisen kas-
vatuksen katsottiin parantavan fyysisiä oireita. Hospitaaleissa majoitettiin sairaiden lisäksi perheettömiä vanhuk-
sia ja lapsia sekä varattomia henkilöitä. Hospitaalit oli siis tarkoitettu niille, joille normaali asuminen ei ollut mah-
dollista. Elämä laitoksissa oli askeettista ja potilaat osallistuivat talon töihin. Laitokset eivät juuri poikenneet kau-
pungin muista asuintaloista, kuten eivät ensimmäiset sairaaloiksi rakennetut laitoksetkaan. Turusta varhaisin tieto 
laitospaikoista on maininta Puolalanmäellä olleesta Pyhän Yrjön Hospitaalista vuodelta 1355. Hospitaali otti poti-
laita koko hiippakunnasta. Turkulaisille oli sairaansijoja nykyisen Julinin korttelin alueella olleessa Pyhän Hengen 
huoneessa. Laitokset yhdistettiin hallinnollisesti 1550-luvulla. Eristämistä vaativat potilaat siirrettiin 1619 alkaen 
Turun ulkopuolelle Seilin saareen, jonne joutuvan oli varattava mukaan ruumisarkkunsa tykötarpeet. (Nikula & 
Nikula 1987, 711–723; Forsius 15.3.1999.) 
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Sairaanhoito alkoi kehittyä tieteellisemmäksi uuden ajan Euroopassa. Tietämys tautien aiheuttajista ja tarttuvuu-
desta parantui, ruumiinavaukset paransivat käsitystä anatomiasta ja mikroskooppi mahdollisti mikro-organismien 
tutkimisen. Samalla suuret epidemiat, kuten rutto ja lepra vaikuttivat oleellisesti yhteiskunnallisiin oloihin. Sairaita 
oli voitava hoitaa erillisissä sairaaloissa, joista oli lisäksi erotettava eri osastot eri sairauksille ja toiminnoille. Var-
haisimpia lääketieteellisiä sairaaloita ja koulutuslaitoksia on Ranskaan 1451 valmistunut Hotel-Dieu, joka toimi 
sekin myös köyhien turvapaikkana. Spitaaliepidemian aikaan 1600-luvulla alettiin Suomeen perustaa leprahospi-
taaleja. Suomeen alettiin rakentaa yleissairaaloita eli lasaretteja 1700-luvun puolivälin jälkeen. Hospitaali- ja las-
tenkotiasetuksessa 1760-luvulla määrättiin, että hospitaaleihin voitiin ottaa vain parantumattomasti sairaita, va-
kavia mielenterveyspotilaita sekä tapauksia, joita ei todistettavasti voitu hoitaa lasaretissa. Laitoshoito oli kaikkein 
viimeisin vaihtoehto ja tarkoitettu vain vaikeimmassa asemassa oleville. (Forsius 8/1999; Forsius s.a.) 
 
Puoskari, välskäri ja piirilääkäri 
 
Kyseenalaisia konsteja käyttäneet puoskarit olivat yleisiä Suomessa vielä 1700-luvulla. Lisäksi terveydenhoitoa 
harjoittivat sotaväen parturit eli välskärit, jotka iskivät suonta, leikkasivat ja sitoivat haavoja.  Myös saunottajat ja 
kupparit saattoivat toimia parantajina. Turun linnassa tiedetään olleen lääkäri ja apteekkari 1500-luvulla, mutta 
he olivat todennäköisesti vain harvojen käytettävissä. Porvaristo turvautui tuohon aikaan vielä partureihin, kas-
vien tuntijoihin ja kansanparantajiin. Vaivat pyrittiin hoitamaan kotona tai asiantuntijan vastaanotolla. (Nikula & 
Nikula 1987, 711–723.) 
 
Vuonna 1640 perustetun Turun akatemian lääketieteen professori oli pitkään koko maan ainoa tieteellisesti kou-
lutettu lääkäri. Peter Elfving aloitti lääketieteen professorina 1720 ja hänen aloitteestaan Turun terveydenhuoltoa 
kehitettiin: kaivot puhdistettiin ja kaupunkiin saatiin kätilöitä ja apteekkareita. Hänen ansiostaan nimitettiin pal-
kattomaksi kaupunginvälskäriksi parturi Henrik Lewin Geitel.  Kaupunginvälskäri vaati maistraatilta tuloksetta 
tontin hankkimista julkista sairastupaa varten 1723 ja 1728. Geitelillä oli vaatimaton vastaanotto omassa talos-
saan Mätäjärven korttelissa. Kaupunginlääkärin virka perustettiin 1755. Aluksi palkattomaan virkaan sisältyi lupa 
hyödyntää kaupunginlääkärin titteliä yksityisessä praktiikassa. Tehtävän sai Kupittaan terveyslähteen isäntä Niklas 
Wasström.  Lääkärin pätevyydestä syntyi kiista, joka ei ratkennut, ennen kuin Wasström kuoli vuonna 1757. En-
simmäinen lääketieteellisen koulutuksen saanut ja palkkaa nauttinut kaupunginlääkäri oli Johan Salberg, joka 
aloitti tehtävänsä 1773. Tätä ennen kaupunginlääkärin tehtäviä hoiti piirilääkäri eli lääninsairaalan lääkäri. Piirilää-
kärin virka oli perustettu 1753 ja aluksi tehtävää hoiti Johan Haartman, jota pidetään Suomen lääketieteen isänä. 
Haartman kehitti terveydenhuoltoa aktiivisesti ja ryhtyi uudelleen ajamaan sairaalan perustamista Suomeen esit-
täen, että laitoksen tulisi olla hoitopaikan lisäksi tutkimus- ja opetusympäristö. (Nikula 1970, 229–239.) 

 
2.2 Turun lääninsairaalan vaiheet 1759–1881 
 
Turun yliopistollisen keskussairaala on Suomen vanhin ja Pohjoismaiden toiseksi vanhin edelleen toimiva sairaala. 
Suomen nykyisessä sairaanhuoltojärjestelmässä Turun valtiojohtoisella sairaalalla on ollut historiallisesti erittäin 
merkittävä rooli. Nykyinen TYKS on hallinnollisesti kehittynyt pienestä Turun lasaretista ensin lääninsairaalaksi, 
sitten kuntien ja valtion yhteiseksi keskussairaalaksi ja edelleen yliopistolliseksi keskussairaalaksi. 
 
Ruotsi–Suomen ensimmäinen sairaala oli perustettu 1752 Tukholmaan. Myös Suomen puolelle tarvittiin ajanmu-
kainen, lääketieteellinen sairaanhoitolaitos. Aiemmin Turussa oli ollut hospitaaleja ja pyhän hengen huoneita eli 
hoivaa tarjoavia köyhäintaloja. Vuoden 1755–56 valtiopäivillä oikean yleissairaalan tarve ja sopivan sairaalapaikan 
pohdinta oli esillä monelta taholta. Säädyt esittivät vuonna 1756, että lasaretti olisi perustettava Turkuun. Kunin-
gas Aadolf Fredrik allekirjoitti Turun sairaalan perustamisasiakirjan saman vuoden joulukuussa. Turun lääninlasa-
retti aloitti toimintansa 1759 Aurajoen varrella nykyisen Eskelinkadun ja Läntisen Rantakadun kulmauksessa 
Schaeferin tontilla. Lasaretin lääkärinä toimi piirilääkäri ja maan ainoan yliopiston lääketieteen professori Johan 
Haartman, jonka ansioiksi koko sairaalan perustaminen katsotaan. Lääkäriä avusti kaupunginvälskäri Geitel. (Niku-
la 1970, 230–237; Klossner 1983, 15–28; Havia 2006, 9–14.) 
 
Vaasan lääninsairaala aloitti kahdella potilaspaikallaan vuonna 1768, ja Oulun aluesairaala perustettiin 1792. Hel-
singin ensimmäinen sairaala rakennettiin 1789. Yleisten sairaaloiden kasvu alkoi vasta 1800-luvun lopulla. Turun 
lasaretti palveli aluksi siis koko maata ja myöhemminkin hyvin laajaa aluetta. Merkityksestään huolimatta sairaala 
oli aluksi hyvin pieni käsittäen yhdeksän sairaansijaa. Huoneita oli kolme: yksi miehille, toinen naisille ja kolmas oli 
tarttuville taudeille tarkoitettu eristysosasto. Sairaala toimi maaherran, tuomiokapitulin ja maistraatin alaisuudes-
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sa. Lasaretin perustamisen ja toiminnan kulut katettiin lahjoituksilla, joista suuri osa tuli asukkailta. Myös arpajai-
sia käytettiin tulonlähteenä. (Nikula 1970, 230–237; Klossner 1983, 15–28.) 
 
Turun lasaretti laajeni 1700-luvun loppupuolella. Vuodesta 1763 paikkoja oli 16 potilaalle, tosin enemmän tilaa 
tarvittiin jatkuvasti. Lisätilaa saatiin, kun lasaretti muutti vuonna 1784 Linnankadun ja nykyisen Sairashuoneenka-
dun kulmaan nykyisen oikeustalon kohdalle. Sairaalarakennuksen piirustukset on allekirjoittanut 1782 Olof Tem-
pelman Tukholman Intendenttuurikonttorista. Tämä oli lasaretin ensimmäinen varta vasten sairaalakäyttöön 
suunniteltu rakennus. Päärakennuksessa oli 16 potilaspaikkaa. Sivurakennuksessa toimi sukupuolitautien osasto, 
lisäksi paikalla oli sairaalan talousrakennuksia.  Heikosti kantava savinen maaperä rajoitti rakennusten kokoa. Sai-
raala kävi seuraavalla vuosisadalla uudelleen ahtaaksi, yksin sukupuolitautien osasto oli laajennettu 40-
paikkaiseksi rakennukseksi 1813–14. (Nikula 1970, 236–239; Klossner 1983, 42–48, 69–72; Klossner 1967, 13–14.) 
 
Turun lasaretilla oli tärkein rooli maan suurimpana sairaalana, kun Suomen lasarettilaitosta uudistettiin 1810-
luvulla. Tuolloin Turkuun perustettiin yliopistollinen Collegium Medicum, lääkintöhallituksen edeltäjä, joka oli 
sairaanhoidon ylin viranomainen Suomessa. Lääninlasaretti oli toiminut alusta alkaen lääkäreiden koulutuslaitok-
sena, jossa Turun akatemian lääketieteen opiskelijat saivat käytännön opetusta. Opetussairaalaa varten rakennet-
tiin Linnankadun ja Puistokadun kulmaan C.L. Engelin suunnittelema kliininen instituutti vuonna 1827 vain pari 
viikkoa ennen Turun paloa. (Klossner 1967, 14–18; Klossner 1983, 66–69; Havia 2006, 128.) 
 
Kliininen instituutti ei ehtinyt koskaan aloittaa toimintaansa rakennuksessa. Palon seurauksena yliopisto ja kliini-
nen instituutti siirrettiin nykyiseen pääkaupunkiin. Kliinisen instituutin rakennus luovutettiin kasarmiksi venäläisen 
sotaväen käyttöön. Rakennuksesta tuli kuitenkin sairaala vuonna 1857, kun lääninsairaalan toimintoja laajennet-
tiin tähän ns. kivikasarmiin. Lasaretin muutettua Kiinamyllymäelle, myytiin Linnankadun lasarettikiinteistöt muu-
hun käyttöön 1880-luvulla. Kivikasarmi luovutettiin kaupungille, ja se muutettiin tulli- ja pakkahuoneeksi 1887. 
Rakennuksessa toimi kuitenkin synnytysosasto siihen saakka että Heidekenin synnytyslaitos valmistui 1890. Kliini-
sen instituutin rakennus on edelleen olemassa. Se on ainoa vanhasta lasaretista säilynyt sairaalarakennus. (Kloss-
ner 1967, 14–18; Klossner 1983, 66–69; Havia 2006, 128.)  
 
Lääninlasaretti oli 1800-luvun lopulla Turun suurin sairaanhoitolaitos. Vuonna 1880 keskimääräinen potilasluku oli 
920 vuodessa. Puolikunnallisessa kuume- ja rokkolasaretissa hoidettiin samaan aikaan 126 potilasta vuodessa. 
Puolikunnallinen lasaretti oli perustettu 1831 palvelemaan erityisesti kaupungin asukkaita lääninsairaalan keskit-
tyessä maaseudulta tuleviin potilaisiin. Sairaala toimi aluksi Kaskenkadun varrella Surutoin-nimisellä tontilla ja 
myöhemmin Luostarikadulla. Sairaalasta tuli hallinnoltaan täysin kunnallinen 1886. Vuonna 1889 päätettiin uuden 
kaupunginsairaalan rakentamisesta nykyiselle paikalleen Eteläiselle takamaalle eli Mäntymäkeen. Uusi hoitolaitos 
käsitti aluksi lääninarkkitehti Helge Ranckenin suunnittelemat neljä paviljonkia, jotka valmistuivat 1892. Tästä 
kokonaisuudesta on jäljellä enää vanha mielisairaala, nykyinen psykiatrian kuntoutusosasto. 1800-luvun lopulla 
Turussa oli lisäksi yksityisiä sairaaloita ja vastaanottoja sekä julkisessa virassa olevia lääkäreitä, jotka tekivät koti-
käyntejä. Vuonna 1858 Kauppias C. G. Eschner testamenttasi omaisuutensa rahastoksi, jolla oli määrä perustaa 
vapaasairaala varattomia varten. (Jutikkala 1957, 31–41; MIP.). Sairaalalle löytyi paikka Samppalinnanmäeltä, 
mutta sitä ei kuitenkaan toteutettu. Sen sijaan Eschnerin säätiö on ollut mukana tukemassa alueen sairaanhoito-
laitoksia mm. rahoittamalla rakentamista ja laitehankintoja. Parhaillaan säätiö on mukana Turunmaan sairaalan 
laajennushankkeessa hankkimalla maata vuokrattavaksi sairaalan käyttöön. Turun seudun saaristokunnat raken-
nuttivat Turunmaan sairaalan 1949 Erik Bryggmanin piirustusten mukaan. Nykyisin sairaala on osa Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiiriä. 
 

 
Kuva 1. Vanhasta lääninlasaretista on säilynyt Linnankatu 39:ssä oleva, Enge-
lin suunnittelema, alun perin Kliiniseksi instituutiksi tarkoitettu rakennus 
vuodelta 1827. Nykyisen kertaustyylisen ulkoasun rakennus on saanut muu-
toksessa tulli- ja pakkahuoneeksi (C. J. von Heideken 1887). 
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3. Sairaalarakentamisen kehitys 
 

3.1 Rakennustypologiat 
 
Sairaalarakennukset voidaan jakaa eri tyyppeihin niiden tilajärjestelmien, joustavuuden ja toiminnallisuuden mu-
kaan. 1800-luvulle saakka paviljonkisairaala oli yleisin sairaalamalli. Seuraavalla vuosisadalla yleistyivät keskitetyt 
suursairaalat, jotka toteutettiin usein blokkisairaalana, jossa sairaalatoiminnot ovat päällekkäin yhdessä raken-
nuksessa. Toisen maailmansodan jälkeen mallien kirjo alkoi lisääntyä. Todellisuudessa sairaalat ovat usein eri ty-
pologioiden yhdistelmiä. Mallien kombinaatiolla on voitu yhdistää niiden parhaita puolia rakennuspaikan ja eri-
tyistarpeiden mukaan. Useilla sairaala-alueilla toiminta on jatkunut pitkään, joten historiallisistakin syistä sairaala 
voi koostua erilaisista yhdistelmäratkaisuista. 
 
Tyksin T-sairaala on yhdistelmä kaksoiskampaa ja lineaarista mallia. Molemmat A- ja U-sairaala ovat blokkisairaa-
loita, joissa kaikki sairaalatoiminnot ovat yhdessä korkeassa massassa ns. breitfuss-tyypin mukaan. A-sairaala on 
alkujaan keskikäytävämalliin perustunut yksinkertainen blokkisairaala, josta on laajennuksina tehty U-sairaalan 
kaltainen breitfuss-malli. U-sairaala on tyypillinen breitfuss, jossa toimenpidevyöhyke toimii jalustamaisena, le-
veänä alaosana ja vuodeosastot tornina sen päällä kapeammassa kaksoiskäytävärungossa. Tämän vierellä lämpö-
keskus ja talousrakennus seisovat paviljonkimaisina kuutioina. Vanhan läänisairaalan rakennukset edustavat klas-
sista paviljonkisairaalaa, joka jää modernien, keskitettyjen suursairaaloiden sisään omaksi ympäristökokonaisuu-
dekseen.  
 
Typologinen luokittelu perustuu Alankomaiden sairaalahallinnon oppaaseen ”The General Hospital – Building 
Guidelines for New Facilites” (2002). 
 

 Paviljonkisairaala: erillisistä, eri tarkoitusta varten olevista rakennuksista muodostuva, maaston mukaises-
ti sommiteltu kokonaisuus. Sairaalan laajentaminen tällä mallilla on helppoa, jos maata on käytettävissä 
runsaasti. Malli on melko tehoton, ja se jäi 1800-luvun ilmiöksi. Turun vanhan lääninsairaalan rakennukset 
edustavat tätä tyyppiä. 

 Lineaarinen malli: horisontaalisesti tietyn muotoperiaatteen – kuten tähti, oksa tai kylä – mukaisesti levit-
tyvä, toisiinsa kytkeytyvien rakennusten sarja, jonka jatkaminen on helppoa. Tyypillisenä haasteena on 
pääsisäänkäynnin hahmottamisen vaikeus. Yleistyi 1900-luvun loppupuolella joustavuuden tullessa oleel-
liseksi suunnittelua ohjaavaksi tekijäsi. 

 Arkadimalli: korkean keskushallin tai sisäkadun ympärille rakentunut kokonaisuus, jossa pääsisäänkäynti 
on erityisen korostunut arkkitehtoninen aihe. Helposti laajennettavissa. Yleistyi 1900-luvun loppupuolella 
joustavuuden tullessa oleelliseksi suunnittelua ohjaavaksi tekijäsi. 

 Kaksoiskampa: sairaalan useat eri rakennusosat sijoittuvat niiden keskellä olevan liikennevyöhykkeen mo-
lemmin puolin kamman piikeiksi, sarjaksi jonka laajentaminen on helppoa. Yleistyi 1900-luvun loppupuo-
lella joustavuuden tullessa oleelliseksi suunnittelua ohjaavaksi tekijäsi.  

 Breitfuss eli jalusta ja torni -tyypin blokkisairaala (myös nimellä tower on podium). Toimenpidevyöhyke on 
leveässä jalustaosassa ja potilasosastot sen päällä torniosassa. Breitfuss on vaikeasti muunneltavissa oleva 
tyyppi, jota on käytetty yleensä ahtaissa paikoissa tai kun monoliittisen monumentaalirakennuksen raken-
taminen on ollut muutoin perusteltua.  

 

3.2 Paviljonkisairaalasta megasairaalaan 
  
Vanhimmat suomalaiset sairaalat ovat toimineet 1800-luvun lopulle asti tavallisesti rakennuksissa, joita ei suunni-
teltu sairaaloiksi, ja tuohon aikaan sairaaloiksikin rakennetut rakennukset eivät juuri poikenneet asuinrakennuk-
sista. Euroopassa rakennettiin 1700-luvulla useita varsinaisia sairaaloita ja erityisesti Englannin laitoksia pidettiin 
esikuvina. Suomessa kiinnostuttiin myös Saksan, Sveitsin ja muiden Pohjoismaiden esimerkeistä. Eri sairauksille 
pyrittiin usein rakentaman omat erilliset rakennuksensa. Sairaalan sijaintipaikan valinta, valonsaanti, hygienia ja 
myös potilaan viihtyvyys alkoivat vaikuttaa sairaalalaitoksen suunnitteluun. Syntyi käsite sairaala-arkkitehtuuri. 
 
1900-luvun alkuun saakka sairaalat olivat useimmiten paviljonkisairaaloita, joiden idea pohjautuu preussilaiseen 
sotilassairaalaan. Paviljonkijärjestelmässä sairaalarakennus on sijoitettu vapaasti ympäristöönsä ja laitoskoko-
naisuus koostuu erillisistä rakennuksista. Rakennuksia ei toisin sanoen sijoitettu tiettyyn asemakaavalliseen for-
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maattiin vaan maaston, lähiympäristön ja pienilmaston mukaan sopiville paikoille. Rakennukset saattoivat kuiten-
kin keskenään muodostaa omaan koordinaatistoonsa perustuvan tilajärjestelmän. Tiiviistä kaupunkirakenteesta 
irrotettu paviljonkisairaala vakiintui Suomessakin suunnittelukäytännöksi 1800-luvun loppupuolella. Tuohon saak-
ka sairaalat toimivat yleensä kaupunkien sisällä, mitä alettiin pitää terveydelle haitallisena. 
 
1900-luvun alkuvuosikymmeninä riehuneen tuberkuloosiepidemian hoitamiseksi Suomen sairaalaverkkoa kehitet-
tiin voimakkaasti. 1930-luvun loppuun mennessä oli maahan rakennettu yhteensä 18 tuberkuloosiparantolaa. Jo 
aiemmin tärkeät valon saanti, ilmavuus ja hygienia yhdistyivät sairaalasuunnittelussa 1930-luvulla nyt entistä 
enemmän toiminnalliseen tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.  Arkkitehtuurissa kansainvälinen moder-
nismi oli alkanut ohjelmallisesti idealisoida näitä arvoja. Funktionalismin koettiinkin soveltuvan erityisen hyvin 
juuri sairaalarakentamisen tarpeisiin. (Makkonen 1999, 175–192.) 
 
Sairaalaa oli paviljonkimallissa melko yksinkertaista ja edullista laajentaa, jos oli tilaa. Paviljonkisairaalassa yksiköt 
olivat pieniä ja etäällä toisistaan; mallin teki vanhanaikaiseksi sen tehottomuus. Uudet sairaalat toteutettiin taval-
lisesti yhteen suureen rakennusmassaan keskitettyinä tehokkaina monoblokkeina, joissa toiminnot jakautuivat 
yhden tai kahden käytävän eri puolille. Tässä vaiheessa alettiin luopua käsityksestä, että ilman heikko liikkuvuus 
aiheuttaisi sairauksia, mistä syystä hajautetut yksiköt olivat aiemmin olleet perusteltuja. Toiminnan tehokkuus 
vakiintui suunnittelun lähtökohdaksi 1930-luvulta alkaen. Vaakasuuntaiselle laajentamiselle oli muitakin haastei-
ta, sillä sairaala-alueet olivat muuttuneet kaupunkien takamaista osaksi kaupunkirakennetta. Lisämaan hankkimi-
nen kävi yhä vaikeammaksi ja kalliimmaksi. Myös kehittynyt rakennustekniikka mahdollisti tehokkaamman ja ta-
loudellisemman rakentamisen suuryksikköinä. Keskitetyssä ratkaisussa käyttökustannukset laskivat oleellisesti. 
Sairaalamallien monipuolistuminen käynnistyi toisen maailmansodan jälkeen liittyen lääketieteen kehittämiseen 
ja edelleen kasvavaan toiminnan tehostamiseen. (Paatela 2006, 13–28; Ihatsu 2014, 27.) 
 
Tehokas blokkimalli alkoi yleistyä jo varhain 1900-luvun alussa erityisesti ahtailla rakennuspaikoilla. Suomessa ei 
tontti aina rajoittanut mallin valintaa. Blokkityypin suosio johtui enemmän kustannustehokkuudesta ja toisaalta 
myös kansainvälisen tyylisuunnan arvostuksesta. Ratkaisevaa saattoi olla myös usko uuden sairaalan kykyyn pal-
vella sellaisenaan sairaanhoidon tarpeita myös tulevaisuudessa, muuntojoustavuutta voitiin pitää vielä täysin 
toissijaisena. Nykyisin juuri muuntojoustavuus on noussut erittäin tärkeäksi tavoitteeksi sairaalasuunnittelussa. 
Viimeaikainen kehitys on osoittanut, että tilantarve eri toiminnoissa vaihtelee molempiin suuntiin: jotkin toimin-
not kutistuvat tai niiden riippuvuus fyysisistä tiloista tai sijainnista vähenee, kun taas toisten toimintojen tilantar-
ve ja läheisyysprioriteetti voi kasvaa nopeasti. Rakennuksen investointikustannuksien rinnalla vielä merkittävämpi 
taloudellinen kysymys on käyttökustannukset. Tehokas toiminta ja toimintojen tehokas uudelleenjärjestely ovat 
nykyisen sairaalasuunnittelun tärkeimmät lähtökohdat. (Paatela 2006; 87–89.) 
 

3.3 Sodanjälkeinen kehitys – keskussairaalat 
 
Toista maailmansotaa edeltävänä aikana alkanut sairaaloiden nopea kehittyminen pysähtyi sodan ajaksi. Sodan 
päättyminen vapautti runsaasti resursseja, ja pitkälle kehittynyttä sotateknologiaa ja siihen liittyvää tutkimusta 
voitiin hyödyntää rauhanomaisiin tarkoituksiin, terveydenhuollossa mm. kuvantamis- ja lasertekniikkaan.  Laki 
keskussairaaloista tuli voimaan vuonna 1943 ja sitä tarkistettiin 1948. Tässä vaiheessa lääninsairaaloista alettiin 
muodostaa kuntien ja valtion yhteisiä keskussairaaloita, joissa rakennukset olivat valtion ja sairaanhoito kuntien 
vastuulla. Alueellisista sairaaloista osoitettiin paikkoja myös sijaintikunnan omiin tarpeisiin. Kaupungit ja kauppa-
lat saivat yhden kunnallisen paikan jokaista 375 asukasta kohden, maalaiskunnat yhden paikan per 750 asukasta. 
Maankäytön tehostamiseksi sairaalatontteja tuli käyttää ensi sijassa vain sairaalatoimintoihin. Henkilökunnan 
asuntoja ei tulisi rakentaa sairaalan yhteyteen kuin poikkeustapauksissa. Keskussairaalaverkoston toteuttamisoh-
jelma laadittiin vuosille 1950–1964, ja se sai jatkoaikaa 1960-luvun loppuun saakka. Rakennusohjelman mukaan 
täydelliset keskussairaalat toteutettiin Turkuun, Helsinkiin, Tampereelle, Kuopioon ja Ouluun. Turun ja Helsingin 
sairaaloita pidettiin etusijalla, sillä ne olivat yliopistollisia opetussairaaloita. Kaikkiaan keskussairaaloihin tuli 7 000 
sairaansijaa, joista kunnilla 4 546 ja valtiolla 2 275. (Paatela 2006, 13–18.) 
 
Uusi sairaalalaki tuli voimaan 1957. Olemassa olevat lääninsairaalat ja keskussairaalat luovutettiin tarkoitusta 
varten perustetuille kuntainliitoille. Vastuu uusien sairaaloiden rakentamisesta jäi edelleen valtiolle. Rakennetta-
vat sairaalakiinteistöt luovutettiin niiden valmistuttua kuntainliitolle. Laki yliopistollisista sairaaloista tuli voimaan 
samaan aikaan. Turun ja Helsingin keskussairaalat olivat tässä vaiheessa maan merkittävimmät, sillä laki velvoitti 
ne toimimaan yliopistollisina keskussairaaloina. Yliopistojen oli varattava sairaaloista hoitopaikat yliopiston tutki-
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Kiinamyllynmäki (Kiinamäki) 
 
Kiinamyllynmäen nimi viittaa varhaiseen lääketeollisuuteen. Kiinamylly oli apteekkarien yhteinen tuulimylly, jossa jau-
hettiin kiinapuun kuorta kiniinipulveriksi. Tätä käytettiin malarialääkkeenä 1800-luvun alussa. Paikalle oli määrä tulla 
tehdas, jossa valmistettaisiin salmiakkia, lusikkavettä, suola- ja rikkihappoa. Kiinamyllymäen alueella oli myös häpeä-
paalu ja hevosten hautausmaa. Mäkeä on aiemmin kutsuttu myös Tivolinmäeksi, siellä sijainneen huvipuiston mukaan. 
Turun Lääketieteen Historian Yhdistyksen ja Kiinamyllyn Lääkärikillan aloitteesta kiinamylly sai arkkitehti Ola Laihon 
suunnitteleman muistomerkin vanhan lääninsairaalan puistoon 2003. 

mus- ja opetustyötä varten.  Akateemista opetusta oli toki annettu kyseisissä laitoksissa jo aiemminkin. A-sairaala 
eli uusi lääninsairaala oli jo vuonna alkanut toimia 1946 yliopistollisena opetussairaalana. Lakimuutos kuitenkin 
vaikutti yliopistosairaaloiden vastuisiin ja rakennusohjelmiin, mikä lisäsi sairaalasuunnittelun vaativuutta. (Paatela 
2006, 29–31.) 
 
Keskussairaalaverkostoa toteutettaessa vanhat sairaalarakennukset olivat osoittautuneet pääosin vanhanaikaisik-
si. Voimakas toimintojen tehostaminen näkyi kaikessa suunnittelussa. Sairaaloita alettiin toteuttaa lähes yksin-
omaan keskitettyinä suuryksiköinä. Sodanjälkeinen sairaalasuunnittelu oli Pohjoismaissa korkeatasoista. Myös 
Yhdysvallat, Sveitsi ja Ranska olivat vieneet sairaalarakentamisen uudistamisen pitkälle. Uutta sairaalajärjestelmää 
rakennettiin modernia yhteiskuntaa varten modernilla tekniikalla. Sairaaloiden suunnittelusta järjestettiin useita 
arkkitehtikilpailuja. (Paatela 2006, 13–18; Makkonen 1999, 175–197.) 
 
Potilaspaikkojen tarkka mitoitus oli vaikuttanut oleellisesti sairaaloiden suunnitteluun. Keskussairaalaverkon ra-
kentamista ohjannut komitea totesi vuonna 1965, että potilaspaikkojen tarpeen tarkka määrittely oli käynyt mah-
dottomaksi. Samaan aikaan ongelmaksi alkoi muodostua sairaalarakennusten mahdollisuudet vastata lääketie-
teen kehityksen ja palvelukonseptien nopeaan kehitykseen. Rakentamisen aikaisten tehokkuustavoitteiden mu-
kaiset ratkaisut olivat blokkisairaalassa usein rajoitteita uudistamiselle. (Paatela 2006, 15–31.) 
 
Keskussairaalaverkosto rakennettiin pääosin 1960-luvulla. Verkosto valmistui kokonaisuudessaan 1988, jolloin 
maahan oli rakennettu 21 keskussairaalaa, joista viisi oli yliopistollisia. Yliopistosairaalat vastaavat terveydenhuol-
tojärjestelmän lääketieteellisesti vaativimmista tehtävistä sekä lääketieteellisestä tutkimuksesta ja koulutuksesta. 
Keskussairaaloiden lisäksi verkostoon kuuluivat aluesairaalat, joita 1980-luvulla oli yhteensä 27. (Paatela 2006, 
33.) 

4. Kiinamyllynmäen sairaala-alueen rakentuminen 
 

4.1 Alueen aiempi maankäyttö  
 
Kiinamyllynmäki oli 1800-luvulla varsinaisen kaupungin ulkopuolella, mutta aivan kaupungin sisääntuloportilla 
Hämeentullin ja Nummen eli Kaarinan kirkonkylän vieressä. Pääosin rakentamattomalla mäellä oli ennen sairaalaa 
useita tuulimyllyjä. Kiinamyllynmäen nimitys liittyy juuri tuulimyllyihin ja 1800-luvun alkupuolen lääketeollisuu-
teen. Turun kaupunginapteekin apteekkari Gabriel Freudenthal ja akatemian apteekin apteekkari Johan Julin oli-
vat 1813 ostaneet mäellä olleen nuuskaa jauhaneen tuulimyllyn ja uudistaneet sen lääkemyllyksi. Myllyssä jauhet-
tiin kiinapuun kuoresta useaa laatua malarialääkkeenä käytettävää kiniinipulveria. Suuri osa jalostustuotteesta 
meni vientiin Pietariin, Berliiniin ja Pohjois-Amerikkaan. Raaka-aine oli tuontitavaraa. (Klossner 1967, 80–81; Ha-
via 2006, 43–47; Halsinaho 3.10.2003.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Kiinamyllyn muistomerkki sairaalan keskuspuistikossa. 
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Mäellä oli ennen sairaalaa apteekkari Julinin ja puuseppämestari Magnus Cronvallin ylläpitämä huvipuisto eli tivo-
li, johon liittyi ilmeisesti jonkinlaisia rakennelmia nykyisen lastenpsykiatrian osaston kohdalla. Samalla paikalla oli 
myös (ilmeisesti Cronvallin) tilakokonaisuus, johon kuului kolme kamaria ja tuvan käsittävä asuinrakennus, kaksi 
yhteen rakennettua liiteriä sekä kellari. Kiinamyllynmäen kauppakirja allekirjoitettiin 1865. Sopimukseen kuului 
myyjien omistamien rakennusten siirto pois mäeltä. Koska sairaalan rakennustöihin ei vielä tuolloin päästy, ra-
kennukset jäivät alueelle. Vasta 1876 maistraatti määräsi Erik Julinin (edesmenneen Johan Julinin veli) ja Cronval-
lin siirtämään rakennuksensa pois mäeltä. Saman vuonna valtion budjetista osoitettiin varat laadittujen piirustus-
ten mukaisen sairaalan rakentamiselle. (Plan af Åbo Stad 1837; Turun kaupungin asemakartta 1909; Klossner 
1967, 80–81, 89–90; Havia 2006 43–47.) 
 
Kiinamyllynmäen Hämeentullin puoleisella sivulla oli Cronvallin puutarhapalsta sekä on kruunun leipomo. Leipo-
mon tontti siirtyi sairaalalle 1928 asemakaavoituksen yhteydessä.  Tämän jälkeen leipomon kiinteistöä käytettiin 
mm. sairaiden hevosten tallina. Leipomon itäpuolella Hämeentien varressa nykyisen lämpökeskuksen kohdalla on 
ollut niittymaata, jonka kautta on 1950-luvulle saakka ollut reitti sairaala-alueelle. Tästä kulki myös raitiotie 
Nummeen vuosina 1934–1972. Sairaalan muutettua Kiinamyllymäelle, mäeltä hävisivät hevosten hautausmaa ja 
kaakinpuu eli raippa- ja vitsarangaistusten toimituspaikka. Nykyisten lääketieteellisen tiedekunnan rakennusten 
kohdalla on ollut asuinrakennuksia ja peltomaata.  Osa näistä oli pitkään olemassa sairaalankin aikana, sillä nämä 
jäivät silloisen lasaretin tontin ulkopuolelle. Lääketieteellisen laitoksen alue hankittiin yliopistolle 1940-luvulla ja 
Cronvallin palsta, josta osa oli lohkottu 1920-luvulla lastenkodiksi, siirtyi sairaalalle 1950-luvulla U-
sairaalaprojektin yhteydessä. (Plan af Åbo Stad 1837; Turun kaupungin asemakartta 1909; Klossner 1967, 80–81, 
89–90; Havia 2006 43–47; Nikula 1972, 213–214.) 

 

Kiinamyllynmäen länsipuolella alkoi ruutukaavakaupunki. Hämeenkatu ja Vähä Hämeenkatu olivat tärkeitä katu-
osuuksia ja Hämeentulli oli portti kaupunkiin. Alueen kaupunkikuvallinen merkitys kasvoi sairaalan rakentamisen 
myötä, sillä nyt matalaa puukaupunkia hallitsivat valtion monumentaalirakennukset puistomaisessa ympäristössä, 
korkealla mäellä.  Vähä Hämeenkatu sai sairaalasta toisen monumentaalisen pääteaiheensa C. L. Engelin suunnit-
teleman, 1819 valmistuneen observatorion lisäksi. (Charta Öfver Åbo Stadt 1808; Plan af Åbo Stad 1837.) 
 
Sairaala-alueen pohjois- ja eteläpuolilla oli peltomaata. Itäpuolella kulki pitkä hiekkaharjumuodostelma, jota Hä-
meentien kohdalla käytettiin yleisenä hiekkakuoppana. Alueen hiekkaa hyödynsi mm. viereinen Kupittaan tiiliteh-
das. Turku–Karjaa -rautatie valmistui 1899, ja se kulki hiekkakuopan kohdalta sairaalan itäpuolelta. Santakuopan 
eteläpäähän valmistui Kupittaan rautatieasema 1914. Hiekkakuopan ja Kiinamyllynmäen välistä kulki tie Kupittaan 
puistoon, jossa oli kylpylaitos. Tien toisessa päässä, Hämeentien ja rautatien risteyksessä oli myös puisto, jonka 
yhteydessä toimi paviljonkiravintola Parken. Osa puiston rakenteista ja ravintolarakennus oli olemassa vielä 1970-
luvulla, 1980-luvulla puisto oli pysäköintialueena, ja 1990-luvulla Parkenin ylitse kaavoitettiin Helsingin valtatie. 
Sairaalan lounaispuolella oli Sirkkalan kasarmi, jonka ruokahuoltoon Hämeentullissa ollut kruunun leipomo liittyi. 
Kasarmisrakennukset ulottuivat nykyisen Mikron ja Villa Medican tontille saakka, jossa on säilynyt vanhojen ka-
sarmirakennusten perustuksia vanhan helikopterikentän kohdalla. (Karta öfver Åbo Stad 1884; Plankarta öfver 
Åbo Stad 1891; Ilmakuva 1973.) 
 
Kasarmilla toimii nykyisin Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. Kaivokadulla oleva 
kasarmin majoitusrakennus on lääninsairaalaakin suunnitelleiden A.H. Dalströmin ja F. Granholmin käsialaa. Ka-
sarmi on rakennettu osittain Kurjenkaivonkentälle, joka oli vielä Engelin asemakaavassa 1828 merkitty kokonaan 
rakentamattomaksi maaksi.  1830-luvulla sen reunama otettiin käyttöön rakentamalla P.J. Gylichin suunnittelema 
köyhäintalo. (Laaksonen & Nummelin 2013, 64.) Vuonna 1930 Kurjenkaivonkentälle tehtiin puistosuunnitelma, 
jonka mukaiset säännölliset puurivit sittemmin korostivat uuden A-sairaalan julkisivua edustuspuiston tavoin. 
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Kartta 4. Vuoden 1884 karttaan on 
rajattu sairaalan tontti 1880-luvun 
laajuudessaan. Sairaalan ulkopuolelle 
jäivät tuossa vaiheessa vielä kruunun 
leipomon (Ryska bageriet) ja Cronval-
lin puutarhan tontit Hämeenkadun ja 
Kiinamyllynkadun risteyksessä sekä A-
sairaalan ja Medisiinan alueet. Pää-
sisäänkäynti sairaalaan oli Vähä Hä-
meenkadun päästä. Reittejä oli muita-
kin mm. Cronvallin tontilta vastaanot-
tokeskukselle ja leipomon viereiseltä 
niityltä (ei kartassa). Reitit olivat to-
dennäköisesti käytössä jo ennen 
sairaalaa. Karttaan on merkitty myös 
Hämeentien varressa ollut puistora-
vintola Parken ja hiekkakuoppa tule-
van rautatien kohdalla. Karta öfver 
Åbo Stad 1884 (TMA). 

 
 
 
 

4.2 Paikka uudelle paviljonkisairaalalle 
 
Lääninsairaalan siirtoa suunniteltiin jo 1850-luvulla, sillä lasaretin rakennuskanta oli päässyt kelvottomaan kun-
toon. Lisäksi Linnakatu oli tuolloin kaupungin vilkkain katu, mistä syystä paikkaa ei pidetty ylipäätään terveellisenä 
eikä siveellisenä. Oli myös ilmiselvää, että sairaalan laajenemistarve tulee jatkumaan pitkään. Muutto alkoi vaikut-
taa ainoalta vaihtoehdolta. Rakennukset kuitenkin korjattiin ja lasaretti saattoi jatkaa toimintaansa vielä kolme 
vuosikymmentä Linnankadulla. Tällä välin kaupunki ja kruunu etsivät uutta paikkaa sairaalalle mm. Iso-Heikkilästä, 
Luostarikorttelista ja Vähä Hämeenkadun alueelta. Myös Puolalanmäkeä ehdotettiin, sillä sairaalan odotettiin 
kohentavan hökkeliasutuksen leimaamaa kaupunkikuvaa silloisen Aleksanterintorin läheisyydessä. (Klossner 1967, 
22, 57–62). 
 
Sopiva paikka löytyi 1862 Kiinamyllynmäeltä, jota tuolloin vielä kutsuttiin Tivolinmäeksi. Paikka oli rakennettavuu-
deltaan hyvä, vedensaanti oli järjestettävissä, etäisyys kaupunkiin oli lyhyt, rakennukset oli sommiteltavissa ilma-
vasti ja laajenemiseenkin olisi hyvin tilaa.  Mäellä oli myös tuulimyllyjä. Yksi tärkeä mittari alueen valinnassa olikin 
ilman liikkuvuus. Tuohon aikaan tiiviin kaupunkirakenteen katsottiin olevan hyvä kasvualusta taudeille, raittiin 
ilman katsottiin ehkäisevän tai jopa parantavan sairauksia. Avoin mäki sopisi siis erinomaiseksi paikaksi ajanmu-
kaiselle paviljonkisairaalalle. Alue oli apteekkari Julinin ja puuseppämestari Cronvallin sekä kaupungin omistukses-
sa. Alue lunastettiin kruunulle sairaalaa varten 1865. Lääninsairaalan muuton suunnittelu Linnankadulta Kiinamyl-
lynmäelle alkoi vuonna 1866. Samana vuonna Yleisten rakennusten intendenttikonttorin yli-intendentti Ernst 
Lohrman laati alueesta ensimmäisen luonnoksen. Lohrmanin suunnitelmassa sairaalan päärakennus olisi ollut yksi 
suuri, muurimainen rakennus mäen korkeimmalla paikalla, julkisivu Vähä Hämeenkadun suuntaan. Talous- ja hal-
lintorakennus oli sijoitettu tämän taakse ja mielitautiosasto lähelle toteutunutta paikkaa länsirinteelle. Suunni-
telmaan perustuen toteutui vain lääninsairaalan ensimmäinen talousrakennus (rakennus 11A). Suunnitelman 
valmistumisesta kului kuitenkin vielä 15 vuotta ennen kuin uusi sairaala avattiin Kiinamyllynmäellä. (Klossner 
1967, 57–62, 80–81, 89; Havia 2006, 44–48.) 
 

4.3 Sairaalan rakentaminen Kiinamyllynmäelle 
 
Arkkitehti Ludvig Isak Lindqvist laati lopulliset sairaalan rakennussuunnitelmat Yleisten rakennusten ylihallituksen 
pääjohtaja Axel Hampus Dalströmin valvonnassa. Läänin II arkkitehti Karl Johan Fredrik von Heideken teki tarken-
nuksia piirustuksiin. Paikalla olleet rakennukset purettiin ja sairaalan perustustyöt aloitettiin 1877. Rakentaminen 
tapahtui lääninarkkitehdin johdolla, ja työmaasta vastasi rakennusmestari H.G. Grönlund. Vuoteen 1879 mennes-
sä Kiinamyllymäelle oli noussut kaikkiaan viisi rakennusta: yleissairaala, kuppasairaala, talousrakennus, ruumis-
huone ja talli. Tässä vaiheessa lisättiin suunnitelmiin vielä vastaanottolaitos eli mielenterveyspotilaiden sairaala 
lyhytaikaista hoitoa varten. Sairaala valmistui vuonna 1881.  Kiinamyllynkadun varteen rakennettiin samalla port-
tivahdin talo ja sen viereen alilääkärin asuinrakennus hieman myöhemmin 1891. Pääsisäänkäynti portteineen 
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sijaitsi näiden välissä Vähä Hämeenkadun päässä. Tästä oli aiemminkin ollut käynti mäelle. Sairaala avattiin 1881, 
ja vastaanottolaitos valmistui 1882. Sairaalassa oli paikat 140 potilaalle: lasaretissa 60 paikkaa, sukupuolitautien 
osastolla 60 ja vastaanottolaitoksessa 20 paikkaa. Sairaalan tontti ei aivan toteutunut alkuperäisen suunnitelman 
mukaan, sillä Kiinamyllynkadun ja Hämeentien kulmassa oleva tontti jäi alueen ulkopuolelle, kun taas nykyisen A-
sairaalan C-siiven kohdalla oleva rinne Kiinamyllynkadulle hankittiin sairaalalle. (Lybeck 1992, 45; Klossner 1967, 
80–84; Viikari 1997, 17). 

 
Kartta 5. Lääninsairaalan asemapiirros vastaanottolaitoksen ra-
kentamista varten (KA RakH II Iea 494:1). Karttaan on merkitty 
tietoja ympäröivien kiinteistöjen käytöstä ja omistussuhteista, 
mikä viittaa varautumiseen sairaalan laajenemiselle. Sisäänkäyn-
nin oikealla puolella oleva tontti on merkitty ”Projektivad inlösen 
af ängsmark” eli mahdolliseksi lunastusmaaksi, ja se tulikin sairaa-
lan käyttöön jo 1880-luvulla. Ympäröivää maata lunastettiin sai-
raalalle lisäksi 1920-, 1940- ja 1950-luvuilla. Kartassa on myös 
alueen vanhat kulkuväylät ja rakennukset.  

 
 

  

Varhainen talotekniikka 
 
Lääninsairaalan rakennuksissa pyrittiin alusta alkaen käyttämään moderneja taloteknisiä ratkaisuja. Erityisesti ilman-
vaihtoon ja vesihuoltoon kiinnitettiin huomiota jo terveydellisistä syistä. Ilmavaihtoa tehostettiin erityisellä kanavistolla, 
joiden imua parannettiin polttamalla hiiltä. Talotekniikka ei kuitenkaan kaikilta osin toiminut odotetulla tavalla, ja henki-
lökunnan mukaan sisäilma aiheutti oireilua. 1900-luvuun alkuvuosina rakennuksiin tehtiin useita korjauksia. Rakennuk-
set sähköistettiin 1909, mikä varmisti aiemmin akkuvoimalla käyneiden sairaalalaitteiden toimintavarmuuden sekä teki 
valaistuksesta turvallisen ja tehokkaan, kun petrolilampuista voitiin luopua. (Klossner 1967, 115–118, 131–140.) 
 
Vesijohdot vedettiin sairaalaan 1903. Lämmin ja kylmä vesi oli aluksi kulkenut talokohtaisessa johtoverkostossa. Sairaa-
lalla oli Kiinamyllynmäellä oma kaivo, joka riitti juomaveteen, muu vesi piti hankkia kaupungin kaivoista. Ennen vesijoh-
toon liittymistä vesi kuljetettiin hevoskärryillä rakennusten kellareissa oleviin säiliöihin, joista se pumpattiin ullakolla 
oleviin säiliöihin ja valutettiin sieltä omalla paineellaan vesipisteisiin: operaatiohuoneeseen, lääkärien kansliaan ja keit-
tiöön. Lasarettiosastolla ja veneerisellä osastolla oli myös vesijohdoilla ja viemäreillä varustetut kylpyhuoneet ja vesiklo-
setit. Miesten kloseteissa oli istuinten lisäksi pisoaari. Viemäri keräsi jätökset talon kellarikerroksen säiliöön, jossa ne 
sekoitettiin suomutaan ja kuljetettiin pois. Saniteettitilojen ja operaatiohuoneen lattiat olivat asfalttia. Ulkokäymälöissä 
ei ollut vesijohtoja eikä viemäriä. Jätökset sidottiin turvepehkuun ja kuivikkeet vaihdettiin joka aamu ja kuljetettiin pois 
alueelta. Ulosteiden kuljetus kuten muutkin ulkopuolisella työvoimalla hankittavat huoltotyöt oli tapana kilpailuttaa 
huutokauppana. (Viikari 1997, 18–19; Klossner 1967, 115–118, 131–140.) 
 
Talousrakennuksessa oli höyrykylpyhuone ja sauna, jonka yhteydessä oli tavallinen kylpyamme. Vesi lämmitettiin puku-
huoneessa olevassa padassa. Kylmä ja lämmin vesi jaettiin putkia pitkin kylpypisteisiin. Saunassa oli säiliö, jossa valmis-
tettiin männynhavukeitettä. Havuhöyryä johdettiin putkella pukuhuoneeseen hengitettäväksi. Kylpyosastolla ja talous-
rakennuksessa ei aluksi ollut viemäriä. Sairaalarakennuksista jätevesi laskettiin aluksi tonttiviemäriä pitkin lähelle Hä-
meentietä. Pahanhajuinen vesi alkoi kerääntyä lammikoiksi Hämeentullin tuntumaan. Sairaalan jätehuollossa oli muu-
toinkin puutteita, sillä mm. ruoantähteitä kipattiin raja-aitaan tehdystä aukosta kaupungin maalle. Jätevesijärjestelmä 
uudistettiin terveydenhuoltolautakunnan vaatimuksesta 1886. (Klossner 1967, 115–118.) 
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4.4 Ensimmäiset laajennus- ja korjaushankkeet 
 
Kiinamyllynmäen sairaala toimi lähes sellaisenaan kaksi vuosikymmentä.  1800-luvun pienehköjä rakennushank-
keita olivat alilääkärin asunnon rakentaminen portinvartijan talon viereen sekä 26-paikkaisen sairasparakin raken-
taminen veneerisen osaston naapuriin. Vuosien 1900–1910 välillä, ylilääkäri Axel Stråhlen aikana toteutettiin mit-
tavampia kehittämistoimia. Näihin kuului runsaasti erilaisia uudistustöitä mm. henkilökunnan ja oppilaiden asun-
tojen järjestäminen, talotekniikan puutteiden ja vikojen korjaaminen, keskuslämmitysjärjestelmien rakentaminen, 
uusi eristysosastorakennus ja olevien rakennusten laajentaminen sekä pesulan, keittiön ja saniteettitilojen paran-
nustoimet. Uusi eristysosasto valmistui 1909 ja sen paikalla ollut sairasparakki siirrettiin vastaanottolaitoksen 
pohjoispuolelle. Samaan aikaan lasarettirakennuksen ja veneerisen sairaalan ullakot otettiin asuinkäyttöön oppi-
laita varten ja vastaanottolaitosta laajennettiin rakentamalla kaupunginpuoleiseen syvennykseen lisähuoneita. 
Tässä yhteydessä vastaanottolaitoksen julkisivu uudistui. Myös talousrakennuksen siipiosan ulkoasu muuttui, kun 
se korotettiin kaksikerroksiseksi 1906. Talousrakennukseen varattiin tiloja palvelusväkeä ja teknistä henkilökuntaa 
eli koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä varten. Lämmön ja sähkön tuotantoa varten rakennettiin konehuone talousra-
kennuksen jatkeeksi. Tässä yhteydessä talousrakennukseen tuli myös aikansa uutuus, sähkökäyttöinen hissi. 
(Klossner 1967, 127–137.) 
 
1910-luvulla lohkaistiin pieni osa miesten veneeriseltä osastolta lasaretin käyttöön, sillä kyseinen osasto oli on-
neksi ollut pidempään vajaakäytöllä. Vuosikymmenen alussa eristyspaviljonkiin saatiin eteläsivulle kaksikerroksi-
nen aurinkoparveke, jota käytettiin mm. ”risatautisten” lasten hoitamiseen. Sairaalan johto vaati valtiolta määrä-
rahoja uutta 50-paikkaista, sittemmin 100-paikkaista sairaalarakennusta varten, mutta tämä ei toteutunut. Lisäksi 
kaavailtiin 40-paikkaista tuberkuloosiparantolaa mäen etelärinteeseen, mutta sekään ei toteutunut. Lisäksi olisi 
tarvittu lisätiloja uusille hoitomenetelmille (röntgen-, säde- ja valohoidot) ja oppilaitoksen tarpeisiin. (Klossner 
1967, 160–164.)  
 
Tilanahtauteen saatiin lopulta parannusta, kun toinen talousrakennus valmistui vuonna 1930–31. Uuteen talous-
rakennukseen sijoitettiin mm. keittiö, tekstiilihuolto, henkilökunnan ja oppilaitoksen asuntoja. Samaan aikaan 
ensimmäinen talousrakennus korotettiin neljäkerroksiseksi ja muutettiin suurimmalta osalta sairaanhoito-
oppilaitokseksi Jussi Paatelan suunnitelmin. Talousrakennusten uudistaminen oli uuden lääninsairaalan eli A-
sairaalan rakentamisen esivaihe. Uuden talousrakennuksen ja tulevan A-sairaalan yhdistävä tunneli louhittiin 
vuonna 1934.  A-sairaalaprojektin valmisteluvaiheeseen kuului myös muiden vanhojen rakennusten perusparan-
nukset. Sairaala sai mm. tehokkaamman keskuslämmityksen, uudet osastokeittiöt, parvekkeet ja huuhteluhuo-
neet.  Myös sairaalan vesihuolto uudistettiin. (KA RakH II Iea 492; TMA, TLS II Ia; Havia 2006, 54–55.) 
 
Vuosilta 1925–1927 on myös Onni Tarjanteen laatima, toteutumaton suunnitelma uudesta kirurgisesta sairaalas-
ta, patologian laitoksesta, uudesta talousrakennuksesta ja olevien rakennusten laajentamisesta yliopistollisten 
klinikkojen perustamiseksi (ks. kartta 17, s. 51). Linnamainen uusi päärakennus olisi sijoitettu eristyspaviljongin 
kohdalle. Se puolestaan olisi siirretty nykyisen A-sairaalan C-siiven kohdille. Lisäksi vastaanottolaitosta olisi laa-
jennettu kahdella lisäsiivellä silmä-, nenä-, kurkku- ja korvaklinikaksi. Suunnitelmassa rakennus oli ollut jälleen H-
kirjaimen muotoinen, kuten se oli alun perinkin. Tarjanteen piirustuksissa patologian laitos oli sijoitettuna nykyi-
sen lämpökeskuksen paikalle vanhan ruumishuoneen läheisyyteen. Suunnitelmiin on sittemmin lyöty viivat yli 
hylkäämisen merkiksi. (KA RakH II Iea 470:8.) 
 
Uudet piirustukset laadittiin laajennetulle tontille ja uudet suunnitelmat olivat selkeästi jo modernistiset – funk-
tionalismin vaikutus oli ilmiselvä, mikä näky erityisesti 1930-luvun alun luonnoksissa. Lopulta 1938 valmistui varsi-
nainen uusi sairaalarakennus, moderni suursairaala, jossa kaikki keskeiset toiminnot olivat samassa, korkeassa 
rakennuksessa.  A-sairaalan valmistuttua jatkettiin vanhojen tilojen uudelleenjärjestelyä ja modernisointia.  Sai-
raanhoito-oppilaitokselle rakennettiin erillinen asuntola vuonna 1939. Sota-aika katkaisi sairaalan kehittämisen 
1940-luvulla. Sen jälkeen 1950-luvulla alkoi keskussairaalavaihe ja sairaalan muuttaminen yliopistosairaalaksi. 
Tässä yhteydessä toteutettiin valtava U-sairaalakokonaisuus, johon liittyi jälleen vanhojen tilojen uudelleenjärjes-
tely ja korjaaminen. (KA RakH II Iea 470:8, 475; TMA, TLS II Ia.) 
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Kuva 3. Monumentaalinen, pelkistetyn tyylikäs A-sairaala toi modernis-
min Hämeentullin alueelle vuonna 1938. Suuri sairaalarakennus sulki 
vanhan, uusrenessanssin henkeen rakennetun paviljonkisairaalan taak-
seen. Sairaalan edustalla olevan Kurjenkaivonkentän puistosuunnitelma 
on vuodelta 1930. (Kuva YTKS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kartta 6. Vuoden 1937 kartassa näkyvät uuden A-sairaalan raken-
nukset sekä sairaala-alueen länsipuolella rautatie. Karttaan on 
tehty myös väestölaskenta. Sairaala-alueella asui 218 asukasta eli 
keskimäärin saman verran kuin ruutukaava-alueen kortteleissa. 
Turun kaupungin asemakartta ympäristöineen 1937 (YTKS.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

4.5 Sairaalan kaavoittaminen ja rakentamisen eteneminen 
 
Sairaala-alue on rakennettu alun alkaen asemakaavan ulkopuoliselle kaupungin takamaalle. Ensimmäisen raken-
nusvaiheen aikana oli voimassa palon jälkeistä jälleenrakennusta ohjaava Engelin asemakaava vuodelta 1828. 
Ensimmäisten sairaalarakennusten valmistuttua tuli voimaan uudet asemakaavat 1884 ja 1897. Kaikissa näissä 
kaavoissa kaavoitetun kaupunkialueen raja kulki Santakatuna Kiinamyllynkadun alun linjausta pitkin suoraviivai-
sesti nykyisen Lemminkäisentien alkuun halkaisten kasarmialueen. Kasarmi sulki läpikulkuliikenteen, joten käy-
tännössä Kiinamyllynkadun alkupätkä oli kaupunkialueen raja Hämeentullin alueella. 
 
Sairaala-alue näkyy osittain piirrettynä vuoden 1897 asemakaavassa, mutta sillä ei ole asemakaavan ulkopuolise-
na alueena korttelinumeroa. Kaavassa näkyy myös Hämeentien varressa olleet kaksi kiinteistöä, joista toinen pal-
veli venäläisen kasarmin leipomoa ja toinen oli Kiinamyllynkadun risteyksessä oleva puuseppämestari Cronvallin 
puutarhamaa. 
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Uutta kirurgista sairaalaa soviteltiin 1920-luvulla aluksi 
vanhojen tonttirajojen sisäpuolelle sekä vanhan eris-
tyspaviljongin paikalle että rinteeseen vastaanottolai-
toksen (rakennus 10) edustalle. Sairaalan tontin laajen-
tamiseksi tehtiin valtion ja kaupungin välillä maanvaih-
tosopimus 3.9.1928. Sen jälkeen laadittiin lääninsairaa-
la-alueen ja sen lähiympäristön ensimmäinen asema-
kaava, joka vahvistettiin sisäasiainministeriössä 
16.6.1928. Laajennettuun tonttiin liitettiin A-sairaalan 
alueen lisäksi Hämeentien varresta leipomotontti ja 
rakennusmestari Rinteen tontti. Ensiksi mainittu oli 
kaupungin luovutus ja kaksi jälkimmäistä valtion. Mit-
tauksen jälkeen (18.5.1934) sairaalatontin koko oli 5,6 
ha. Se oli saavuttanut jotakuinkin nykyisen laajuutensa. 
Sairaala-alueen ulkopuolelle jäi vielä Kiinamyllynkadun 
ja Hämeentien kulmasta kaksi tonttia, Cronvallin puu-
tarha ja Lindvallin lastenkoti. Nykyinen lääketieteelli-
sen tiedekunnan alue jäi myös vielä tuossa vaiheessa 
yksityisiksi rakennustonteiksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartta 7. Asemakaava 1928. A-sairaalan rakentamista varten kiin-
teistörajaa on muutettu siten, että sairaalan tontti on laajentunut 
kasarmialueelle ja Kiinamyllynkadun linjaus on samalla uudistettu. 
Myös Hämeentien varresta on saatu lisämaata. Cronvallin puutar-
hatontista on jo 1923 lohkottu osa kartassa näkyvää lastenkotia 
varten.   

 
 
Seuraavassa asemakaavanmuutoksessa 6/1950 (vahvistettu 3.10.1950) Hämeentien ja Kiinamyllykadun kulma-
tontti jäi risteykseen aiotun liikenneympyrän alle. Ympyrästä oli määrä rakentaa Koulutunneli-niminen maanalai-
nen yhteys Yliopistonmäen läpi Agrikolankadulle osana Helsingintien linjausta. Toinen, nykyisen U-sairaalan si-
sääntulon kohdalla ollut tontti lunastettiin sairaalalle Lindvallin lastenkotisäätiöltä vuonna 1955. Edellisessä ase-
makaavassa rakennustonteiksi kaavoitetun, nykyisen Medisiinan alueen Turun kaupunki luovutti 20.6.1947 Turun 
yliopiston hallintaan ja käyttöön. Se liitettiin vuoden 1950 asemakaavanmuutoksella sairaalan tonttiin yleisten 
rakennusten korttelialueeksi.  
 
Asemakaavanmuutoksessa 21/1953 (vahvistettu 14.8.1953) on edelliseen verrattuna vain vähäinen rajan muutos 
lääketieteellisen tiedekunnan tontin ja Kiinamyllykadun rajalla. Kaavakartassa näkyy tonttijako sairaalatontiksi 
(tontti 5) ja lääketieteellisen tontiksi (tontti 4). Patologian laitos (Medisiina A) ja kappeli ovat sairaalan tontilla. 
Seuraavassa, 5.10.1960 vahvistetussa asemakaavanmuutoksessa (käsittää tontin 5) Hämeentien ja Kiinamyllynka-
dun liikennesuunnitelmia oli jälleen muutettu ja aiottu risteys muotoiltu uudelleen. Nykyisen, voimassa olevan 
asemakaavan katualueen raja periytyy vuoden 1960 suunnitelmasta. Asemakaavanmuutos tehtiin U-sairaalan 
toteutusta varten. 
 
1950-luvulla sairaalan laajentaminen jaettiin kahteen vaiheeseen, joista uusi sairaala eli U-sairaala olisi ensimmäi-
nen ja tulevaisuuden sairaala eli T-sairaala toinen. T-sairaalan suunnittelu oli tavalla tai toisella käynnissä vuosi-
kymmenten ajan. Ensin tarkasteltiin Sirkkalan kasarmin itäosan eli ns. halkotarhan alueen muuttamista sairaala-
käyttöön. Vuonna 1954 alue kaavoitettiinkin sairaalatontiksi, mutta muutettiin 1971 lääketieteellisen tiedekunnan 
käyttöön yliopistorakennuksia varten. Mikrobiologian laitos Mikro rakennettiin tontille 1983. Ratkaisu T-sairaalaa 
varten oli löytynyt vuonna 1964. Tällöin selvisi, että huomattavasti laajempi, noin 8 hehtaarin teollisuustontti alue 
rautatien pohjoispuolella voitaisiin ottaa muuhun käyttöön. Kupittaan saven tontti pakkolunastettiin lääkintöhalli-
tukselle vuonna 1978 ja myytiin tämän jälkeen Turun yliopistolliselle keskussairaalaliitolle uuden sairaalan paikak-
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si. Keskussairaalan rakennustoimikunta oli anonut tontin kaavamuutosta jo 1965. Kaupunginhallitus hyväksyi uu-
den tonttijaon vuonna 1987 ja T-sairaalan luonnokset valmistuivat 1990. (Kojo 1997, 393–398.) 

 
Kiinamyllynmäen alueen asemakaavaa muutettiin vuonna 1974 (asemakaavanmuutos 13/1973.)  A-sairaalan laa-
jentamiseksi. Ensimmäistä ja toista talousrakennusta (rakennukset 9 ja 11 A) lukuun ottamatta vanhojen läänin-
sairaalarakennusten säilymistä ei pidetty todennäköisenä; niille ei rajattu vallitsevan tilanteen mukaista raken-
nusalaa, kuten oli tehty muiden olevien rakennusten osalta. Medisiina A ja kappeli ovat omilla tonteillaan (9 ja 
10), mutta kuuluivat vielä sairaalan YS-korttelialueeseen. Lääketieteellisen tiedekunnan opetustilat muodostettiin 
omaksi korkeakoulu-korttelialueeksi (YOY). 

 
Asemakaavanmuutos, joka koski lääketieteellisen tiedekunnan tontin laajentamista em. Medisiina A:n ja kappelin 
alueelle vahvistettiin 28.10.1981. Samalla Medisiina A ja kappeli siirrettiin sairaalakorttelialueelta (YS) korkeakou-
lun (YOY) korttelialueelle ja tontin rakennusoikeutta kasvatettiin 6250 k-m2:llä. Tontin raja Kiinamyllynkadun 
suuntaan muutettiin ja katualueelle osoitettiin maanalainen huoltokäytävä mikrobiologian laitoksen kortteliin, I-
36. 

 
Voimassa oleva asemakaava 55/1991 (Helsingintie II) on vahvistettu 14.4.1993, ja se on laadittu Helsingin valta-
tien rakentamiseen tähtäävän asemakaavanmuutoksen yhteydessä. Siinä kummankin sekä sairaalan (YO) että 
korkeakoulun (YOY) tontin rakennusalat ja -oikeudet toistettiin aiemmasta kaavasta ottamatta kantaa suojelutar-
peisiin tai muihin sairaalan maankäytön tulevaisuutta koskeviin asioihin. Vanhimpien, 1800-luvun sairaalaraken-
nusten kohdalle ei merkitty lainkaan rakennusalaa. Kumpikin tontti on mitattu voimassaolevan asemakaavan mu-
kaisesti ja merkitty tonttirekisteriin: I-35-12 pinta-ala 60 157 m2, rekisteröimispäivä 25.3.1997; I-35-13, pinta-ala 9 
926 m2, rekisteröimispäivä 19.6.2000. 
 
Koko Tyksin alueen eli Kiinamyllynmäen ja Helsingin valtatien ja Savitehtaankadun väliin jäävän T-sairaalan katta-
va asemakaavanmuutos 34/2013 on vireillä. Suunnittelualueeseen kuuluu lisäksi erityisesti liikenteen suunnittelu-
tarpeiden vuoksi Kupittaan vanhan rautatieaseman kiinteistö. Asema-alueeseen kuuluu 1914 rakennettu asema-
rakennus sekä kaksi asuinrakennusta piharakennuksineen samalta ajalta.  Aseman käyttö on muuttunut ja kiin-
teistöllä on 5 000 kerrosneliötä toteutumatonta rakennusoikeutta.
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Karttasarja 1. Sairaalakokonaisuu-
den rakentuminen Kiinamyllynmäel-
lä 1880-luvulta 1990-luvulle. Muka-
na on myös Kupittaan aseman ra-
kennukset. Sairaalan rakentamisen 
jälkeen voimakkain uudisrakentami-
sen vaihe oli 1930-luvulla A-
sairaalavaiheessa. Silloin rakennuk-
sia oli myös määrällisesti eniten. 
Toisen maailmansodan aikana ra-
kentaminen oli pysähdyksissä. So-
dan jälkeisenä aikana rakennettiin 
vain Medisiinan ensimmäinen osa, 
patologian laitos. Vilkkaampi raken-
taminen alkoi jälleen 1950-luvulla, 
kun lääketieteen muut laitokset 
valmistuivat ja U-sairaalan toteutus 
käynnistyi. Samalla vanhoja, pie-
nempiä rakennuksia purettiin suuri 
joukko. Viimeisin vaihe, T-sairaalan 
rakentaminen on alkanut 2000-
luvun alussa. 
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5. Selvitysalueen rakennettu kulttuuriympäristö 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartta 8. Selvityksessä käytetty osa-aluejako. 

 
5.1 Vanhan lääninsairaalan alue 

 
Kartta 9. Vanhan lääninsairaalan alueen rakennuskanta. 
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Lasarettiosasto ja veneerinen osasto (rakennukset 7 ja 8) 
 
Rakennettu  1881 
Suunnittelija Yleisten rakennusten ylihallitus L.I. Lindqvist & A.H. Dalström 1874 
Arkkitehtuuri 1800-luvun lopun uusrenessanssivaikutteinen kertaustyyli  
Runko tiili 
Vuoraus rappaus 
Vesikatto auma-/satulakatto, konesaumattu musta pelti 
Kerrosluku 2 + ullakkokerros, kellari 
Kerrosala 1 784 kem2 (7), 1 789 (8) kem2 
Tilavuus  1 954 m3 (7), 1 830 m3 (8) 

 
Muutokset lasarettiosasto, rakennus 8:  

1910–13 ullakon käyttöönotto hoitajien asuntoina, keskuslämmitys 
1930 ullakon muutos toimistotiloiksi, keskuslämmityksen uudistus 
1934 synnytyslaitos ja naistentautien osasto 
1968 muutos neurologian klinikaksi 
1977 hissi ja uusi sisäänkäynti 
1984 julkisivujen korjaus ja muutoksia sisätiloissa 
2007 peruskorjaus ja käytön muutos (2. krs toimistoksi, 1 krs. kipu- ja näköpoliklinikaksi) 

  
Veneerinen osasto, rakennus 7: 
1910 ullakon käyttöönotto hoitajien asuntoina 
1930 ullakon muutos toimistotiloiksi 
1946 keskuslämmitys 
1974 sisätilamuutoksia 
1989–90 hissi ja uusi sisäänkäynti 

 
Kiinamyllynmäen sairaalaan jakaantui alun perin yleiseen osastoon ja kuppasairaalaan eli lasarettiosastoon ja 
veneeriseen osastoon. Osastot olivat eri rakennuksissa, jotka olivat keskenään samanlaiset. Kolmas sairaalaraken-
nus oli psykiatrinen sairaala eli vastaanottolaitos. Kaikki rakennukset ovat Yleisten rakennusten ylihallituksen yli-
arkkitehdin L.I. Lindqvistin suunnittelemia. Työtä on valvonut ylihallituksen ylitirehtööri, arkkitehti A. H. Dalström. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvat 4 ja 5. Lasarettiosaston (rak. 8) alkuperäinen julkisivu etelään (KA RakH II Iea 484). Veneerisen osaston julkisivu oli vastaava. Raken-
nusten sisäänkäynnit ovat olleet järjestetty eri tavoin. Molempiin rakennuksiin on tehty 1930-luvulla laajennukset keskiosan ja piippujen 
väliseen syvennykseen sekä uudet sisäänkäynnit hissin lisäämisen yhteydessä. Oikealla yksityiskohta vuoden 1881 näyttelyplakaatista: 
rakennuksen leikkaus ja terveyden jumalatar Hygienian tunnus (KA RakH II Iea 489:12). 
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Kuvat 6 ja 7. Lasarettiosaston sisäänkäyntipuolen julkisivu on 
länsipäästä lähes ennallaan. 1930-luvulla sisennykseen tehtiin 
tälle puolelle pienet laajennukset, mutta toteutuksessa seurat-
tiin rakennuksen julkisivuaiheita. Laajennuksessa käytettiin 
samaa profilointia rustikoinnissa ja listoituksessa kuin vanhassa 
osassa. Veneerisen osaston kohdalla käytettiin vain listoitusta 
yhdistävänä elementtinä. 

 

Lasarettiosasto ja veneerinen osasto on sijoitettu 
ensimmäisen talousrakennuksen suuntaisesti sen 
molemmille puolille toistensa peilikuviksi. Kumman-
kin osaston edustalla on vanhat edustuspuistikot. 
Rakennuksissa on kaksi kerrosta sekä ullakkotilat ja 
kellari. Molempien rakennusten sisääntulokerrok-
sessa on ollut naisten 12-hengen vuodesalit mo-
lemmissa päissä ja keskemmällä on ollut kahden 
potilaan huoneet ja näiden yhteydessä hoitajien 
huoneet sekä keitto- ja pesuhuoneet. Yläkerran 
tilajako on vastaava, mutta potilaspaikat ovat mie-
hille. Rakennuksen keskellä on massasta ulkona 
oleva tornimainen osa, jossa on ollut kanslia sekä 
tämän yläpuolella leikkaussali ja sterilointihuone 
sekä varastot lääkkeille ja instrumenteille. Tornissa 
on myös rakennuksen porrashuone. 
 
 
 
 
 

 
Rakennusten arkkitehtuuri on uusrenessanssivaikutteista kertaustyyliä. Koristelu on melko maltillista. Ensimmäi-
nen kerros ja kulmat on uusrenessanssille tyypillisesti vahvasti profiloitu ja ensimmäinen kerros on erotettu toi-
sesta kerroslistalla. Ensimmäisen kerroksen ikkunoiden yläpuolella on holvausmaiset profiloinnit. Yläkerroksessa 
keskimmäisten ikkunoiden päällä on frontonit ja reunimmaisissa ikkunoissa ainoastaan lakikiviprofiili. Julkisivut on 
rapattu ja maalattu vaalein sävyin. Vesikatto on aumakatto konesaumatusta teräslevyä, joka on maalattu mustak-
si. 
 
Rakennusten hahmo muistutti alkuun hieman barokkilinnaa, sillä alkuperäinen, porrastuksiin perustuva massoit-
telu leikittelee ääriviivojen häivyttämisellä ja molemmissa päädyissä olevat potilassalit toimivat sivurisaliitteina. 
Keskellä oleva porrashuone ja operaatiotila muodostavat rakennuksen keskelle voimakkaan, tornimaisen raken-
teen eräänlaisena kulminaatioaiheena. ”Tornissa” olevaan leikkaussaliin on saatu kuusikulmion puolikkaan malli-
sella muodolla valoa kolmelta suunnalta. Keskellä oleviin syvennyksiin tehtiin 1930-luvulla pienet laajennukset, 
jolloin rakennuksesta tuli suoraviivaisempi ja torniosa hieman sulautui rakennuksen päärunkoon. 
 
Molemmissa rakennuksissa on näyttävät piiput kummallakin puolella sisäänkäyntitornia. Piippuihin liittyivät ka-
miinat, joilla kierrätettiin ilmaa polttamalla hiiltä. Imukanavat oli suunnitelmissa sijoitettu jokaiseen potilashuo-
neeseen ja suurissa saleissa jokaisen potilaspaikan kohdalle. Poistojärjestelmä saattoi kuitenkin toteutua yksinker-
taisemmin, sillä vanhoissa kuvissa ei erotu kyseisiä vuodekohtaisia venttiilejä. Salin päässä on ollut suurikokoinen 
ritiläventtiili (Viikari 1997, 19). Rakennukset lämmitettiin alkuun huonekohtaisin uunein. Sairaalan keskuslämmi-
tysjärjestelmä rakennettiin 1909–1910 osana laajoja perusparannuksia. Uunit korvattiin kokonaan 1930-luvun 
alussa, kun talotekniikkaa uudistettiin A-sairaala-projektiin liittyen.  Veneerinen osasto sai keskuslämmityksen 
vasta 1943. Rakennukset lämpiävät nykyisin kaukolämmöllä. Rakennukseen tehtiin koneellinen ilmanvaihto 1980-
luvulla ja huippuimurit sijoitettiin tuolloin piippuihin eli ne palasivat alkuperäiseen käyttöönsä. Nykyisin rakennuk-
sessa on erilliset iv-konehuoneet, mutta piiput ovat edelleen tärkeä osa kummankin rakennuksen julkisivua. 
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Kuva 8. Veneerisen osaston 
(rak. 7) pohjapiirros sekä suun-
niteltu poistoilmakanavisto 
(KA, RakH II Iea 484:1). Polvei-
leva ja keskelle kulminoituva 
massoittelu muistutti aluksi 
hieman barokkilinnaa. Piirrok-
seen on myöhemmin lisätty 
lyijykynällä 1930-luvulla tehdyt 
pienet, mutta rakennuksen 
hahmoa muuttaneet laajen-
nukset pihan puoleisiin sisen-
nyksiin. Päätyjen potilassalei-
hin on tehty pienempiä huo-
neita alkaen 1930-luvulta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuva 9. Lasarettiosaston naisten vuodeosasto ensimmäisessä kerroksessa. 
Kuva on otettu 1900-luvun alkupuolella.  Osastolle on tässä vaiheessa saatu 
sähköt. Ulkoa koristeellisen, uusrenessanssityylisen sairaalan sisutus on 
ollut hyvin niukka. Esimerkiksi uuni on täysin profiloimaton. (Kuva LAS.) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kuva 10. Veneerinen osasto Kupittaan aseman suunnasta kuvattuna 1900-luvun 
alussa, jolloin linnamainen rakennus hallitsi Kupittaan alueen kaupunkikuvaa. 
Sairaalan puusto on tässä vaiheessa vielä nuorta. Etualalla oleva tonttimaa 
luovutettiin yliopistolle lääketieteenlaitoksen rakentamista varten vuonna 1947 
ja samalla rinteessä olleet rakennuksen purettiin. Kuvan hiekkatöyräs muistuttaa 
myös alueen vanhasta maankäytöstä. Nykyisen Helsingintien kohdalla oli suuri 
hiekkakuoppa, joka on osa pitkää kaakkois-luoteissuuntaista harjumuodostu-
maa. (Kuva LAS.) 

 
 
 
 

Muutokset  
 
Osastorakennuksissa tehtiin taloteknisiä korjauksia 1900-luvun ensimmäisinä vuosina liittyen ilmanvaihtoon, säh-
köistykseen ja lämmitykseen. Veneerisellä osastolla tehtiin pieni tilajakomuutos, koska miesten puolella oli vajaa-
käyttöä, ja muilla osastoilla tilanahtautta. Ullakkotiloihin rakennettiin hoitajattarien asunnot 1910-luvulla. 1930-
luvulle tultaessa uusi talousrakennus oli valmistunut ja vanhaa oli laajennettu, ja sairaalan tiloja ja asuntoja voitiin 
sijoittaa uusiin tiloihin. Ullakkotilat muutettiin asunnoista toimistoiksi 1930-luvulla. Lasarettirakennus muutettiin 
naistentautien osastoksi 1934. Tällöin isot salit jaettiin pieniin huoneisiin, yksi potilassali muutettiin synnytyssalik-
si. Leikkaussali siirrettiin yläkerrasta alakertaan entiseen kansliaan.  Lasarettirakennuksen keskiosan tornin sivuille 
tehtiin pienet laajennukset, jolloin julkisivulinjaa yhtenäistettiin sivurisaliittien tasolle. Laajennuksiin tuli toiselle 
puolelle päivähuoneet ja toiselle puolelle avoparveke / kuisti. Veneeriselle osastolle vastaava muutos tehtiin hie-
man myöhemmin (laajennuksia ei ole merkitty 1930-luvun muutoskuviin, mutta lämmitysjärjestelmän muutosku-
vissa 1943 laajennukset on). Veneerisen osaston laajennukset tehtiin molemmille puolille umpinaisina.  (TMA, TLS 
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II Ia; TYKS; Klossner 1967, 131–140, 179–180.) Lasarettirakennus sai hissin vuonna 1977 neurologian klinikan ai-
kaan. Hissitorni tehtiin laajennuksena keskiosan syvennykseen. Veneerisen osaston hissi rakennettiin vuonna 
1990 rungon sisään. (TKA rak.) 
 
Rakennukset on peruskorjattu kauttaaltaan 1980-luvulla. Tässä vaiheessa mukaan tuli jo historiallisten arvojen 
vaaliminen julkisivuissa. Ikkunat ja ovet vaihdettiin, mutta tavoitteena oli säilyttää alkuperäinen ilme. Rappaukset 
kunnostettiin ja maalattiin erillisen värisuunnitelman mukaan, joka oli laadittu ”museaaliset näkökohdat huomioi-
den”. Käytettävissä olevasta aineistosta ei käy selville, perustuivatko uudet värit rakennuksen alkuperäisiin värei-
hin vai muutoin historiallisesti perusteltaviin sävyihin. Rakennukset ovat joka tapauksessa olleet alun perin vaalei-
ta ja sellaisiksi ne maalattiin nytkin. Rakennusten ensimmäinen kerros, nurkkien harkkoprofiilit ja toisen kerroksen 
ikkunafrontonit saivat sävyn, joka lasarettiosastolla taittui ruskeaan ja veneerisellä osastolla vihreään. Muut pin-
nat maalattiin neutraalin vaaleiksi. Lasarettiosaston taakse oli määräysten mukaan rakennettava varauloskäynnit, 
jotka toteutettiin kevyinä teräsportaina. Sisäpinnat uudistettiin ja yläpohjan lämmöneristystä lisättiin. Suunnitel-
mat laati Arkkitehtitoimisto Kaija ja Veli Paatela. (TKA rak.) 

 
Lasarettirakennuksessa on nykyisin alakerrassa näkö- ja kipupoliklinikka. Ylä-
kerrassa on sairaalan tekninen toimisto. Nykyiset toiminnot siirtyivät raken-
nukseen 2007, jolloin rakennuksen viimeisin peruskorjaus valmistui. Tässä yh-
teydessä on uusittu sisäpinnat, tehty huonejärjestelyjä ja laajennettu sisään-
käyntiä. Rungon ulkopuoliset varauloskäynnit poistettiin ja korvattiin rungon 
sisäisenä ratkaisuna. Julkisivujen korjaus on suunnitteilla. 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 11. Vaikka lasarettiosasto toimi 1930-luvulta alkaen synnytyslaitoksena, rakennuksessa ei 
ollut hissiä. Hissi rakennettiin vuonna 1977 neurologian klinikan aikaan. Hissi toteutettiin ulkoi-
sena tornina, jonka yhteyteen tehtiin uusi sisäänkäynti. Muutosta ei erityisesti pyritty sovitta-
maan rakennuksen arkkitehtuuriin. 

 
 
Veneerinen osasto on ollut alkuperäisessä tarkoituksessaan ihotautien kli-
nikkana 120 vuotta. Vuonna 2003 klinikka muutti uuteen T-sairaalaan. Tä-
män jälkeen klinikan vanhoihin tiloihin muutti 2007 sairaalansairaanhoito-
piirin ICT-toiminnot eli Medbit oy. Kliinisen genetiikan poliklinikka ja työlää-
ketieteen yksikkö sekä kirurgian hallinto ovat muuttaneet veneeriselle osas-
tolle vuonna 2014. Medbit käyttää edelleen osaa rakennusta, mutta sen 
pääpaikka on nykyisin T-sairaalan tiloissa. Viimeiseen tilajärjestelyyn ei liity 
pintakunnostuksia suurempia korjauksia. 
 

 

 
 
  

Kuva 12. Veneerisen osaston hissi lisättiin vuonna 
1990 huomaamattomana rungon sisäisenä ratkai-
suna. Hissiin liittyvä tuulikaappi tehtiin ensimmäi-

sen kerroksen entiseen keittiöön. 
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Vastaanottolaitokset, keskuslaitokset ja asyylit 
 
Turun ollessa pääkaupunkiasemassa oli seudulla jo 1785 toimintansa aloittanut mielisairaala eli ”houruinhoitola” Seilin 
saaressa. Seilin hospitaali oli perustettu jo 1622. Saareen sijoitettiin vain kaikkein vakavimmat tapaukset. Muut mielen-
terveyspotilaat hoidettiin 1800-luvun alkuun saakka pääsääntöisesti kotona: omissa kodeissaan tai huutolaisina talois-
sa. Hoitomuotoina käytettiin suoneniskentää, kuumia ja kylmiä kylpyjä, peräruiskeita ja oksennuslääkkeitä, joilla sielua 
riivaavan pahan katsottiin ennen pitkää kaikkoavan. Vaikeimmat potilaat pääsivät Kruunupyyn hospitaaliin. Vuonna 
1791 kuninkaallinen serafiimijärjestö otti tehtäväkseen ajaa mielisairaaloiden perustamista joka lääniin. Diagnostiikka ja 
hoitomuodot kehittyivät 1800-luvun kuluessa. Kruunun asetuksella määrättiin 1840, että jokaiseen lääninsairaalaan tuli 
perustaa oma osastonsa ”mielitautisille.” Seili oli tämän jälkeen enää parantumattomasti sairaiden hoitopaikka muiden 
saadessa laitospaikan kaupungista, lääninsairaalasta. Vuonna 1889 säädettiin keisarin asetuksella, että maassa tuli olla 
kolmenlaisia mielisairaaloita: äkillisistä tapauksista huolehtivia vastaanottolaitoksia, keskuslaitoksia pitkäaikaispotilaita 
varten sekä yksityisiä turvakoteja eli asyylejä. Samalla alan termistöä modernisoitiin, ja muun muassa houru-käsitteestä 
luovuttiin. Turkuun oli rakennettu vastaanottolaitos 1882 Kiinamyllynmäelle osana uutta lääninsairaalaa. Samaan ai-
kaan mielisairaaloita rakennettiin muihinkin kaupunkeihin. Turkuun perustettiin pian toinen mielisairaala, kun kunnal-
lissairaalaa rakennettiin Kupittaalle 1892. Rauhallisia potilaita voitiin ottaa uudelleen myös perhehoitoon vuodesta 
1915 alkaen.  (Leppäniemi 23.9.2013; Klossner 1967, 114.) 

Säilyneisyys ja erityiset arvot 
 
Molempien rakennusten julkisivut ovat pääpiirteissään säilyneet. Osa ikku-
noista ja ovista on uusia, osa vaihdettu jo 1930-luvulla ja osa on alkuperäisiä. 
Suurimmat julkisivumuutokset ovat keskiosan sisennyksiin tehdyt pienet 
laajennukset sekä ulkoisen hissin lisäys lasarettiosastoon. Rakennusten sisä-
tilat on uusittu useaan kertaan. Parhaiten säilyneet sisäosat ovat porrashuo-
neet, joissa on säilyneet lattiamateriaalit ja tilajako sekä ullakkokerroksessa 
kaiteet ja sisäovet. Porraskäytävien lattiapintana on alkuperäinen tuontita-
varana hankittu kalkkikivilaatta. Lasarettiosaston ullakolla torniosassa väli-
pohjan lattiamateriaalina on säilynyt alkuperäinen palopermanto. Jyhkeät ja 
koristeelliset piiput kertovat varhaisesta talotekniikasta. Rakennukset ovat 
kulttuurihistoriallisesti hyvin merkittävät, sillä ne ovat ensimmäiset sairaala-
rakennukset Kiinamyllynmäellä. 
 
Kuva 13. Lasarettiosaston portaat ullakolle. Portaikon lattiamateriaalit ovat alkuperäiset. 
Ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa on käytetty kivilaattaa ja ullakkokerroksessa betonia. 
Veneerisen osaston säilyneisyys on samanlainen, mutta ullakkokerroksessa portaat on pinnoi-
tettu uudelleen.  

 
 

 
Vastaanottolaitos (rakennus 10) 
 
Rakennettu  1882  
Suunnittelija Yleisten rakennusten ylihallitus L. I. Lindqvist & A. H. Dalström 
Arkkitehtuuri 1800-luvun lopun klassismivaikutteinen kertaustyyli 
Runko tiili 
Vuoraus rappaus, alun perin rappaamaton tiili 
Vesikatto aumakatto, konesaumattu pelti 
Kerrosluku 2 + ullakkokerros 
Kerrosala 1 590 kem2 

Muutokset 1909–10 laajennus ja julkisivun uudistus / Yleisten rak. ylih. F. Granholm & E.A. Kranck 
 1933 muutos sisätautiosastoksi 

1936–38  muutos lastenklinikaksi / Lääkintöhallituksen rakennustoimisto 
1975 muutos lastenpsykiatrian klinikaksi 
1996–98 julkisivut, ullakon muutos / Arkkitehtiryhmä Reino Koivula 
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Kuva 14. Vastaanottolaitoksen alkuperäinen julkisivu Dalströmin ja Lind-
qvistin piirustuksessa 1881 (KA RakH II Iea 4949:1). Turvallisuussyistä ikku-
nat ovat hyvin pieniruutuisia. Rakennuksen kuutiomainen muoto ja korei-
lemattomuus viittasivat klassismiin. Pieniruutuiset ikkunat yhdistettynä 
puhtaaksi muurattuihin tiilijulkisivuihin taas olivat tyypillistä ajan teolli-
suusarkkitehtuurille. 
 
 
 
 

 
 
Vastaanottolaitokseksi 1882 rakennettu kaksikerroksinen tiilirakennus muodosti sairaalan julkisivun kaupungin 
suuntaan.  Psykiatrinen sairaala sisältyi jo Lohrmanin suunnitelmaan 1866, mutta ei ollut Lindqvistin ja Dalströmin 
suunnitelmissa 1874. Se palasi suunnitelmiin jälleen 1870-luvun lopussa sairaalan rakentamisen ollessa jo käyn-
nissä, ja se valmistui vuotta muita lääninsairaalan rakennuksia myöhemmin. Lohrmanin suunnitelmassa rakennus 
olisi sijoittunut hieman lähemmäs Hämeentietä ja julkisivu sen suuntaan. (KA RakH Iea 470, 479, 489.) 

 
Kuva 15. Leikkaus ja ilmanpoistojärjestelmä (KA RakH II Iea 489:12). 

 
 
Rakennuksen valmistuttua sen identtisissä päädyissä oli neljä potilashuonetta, 
ylimmissä kerroksissa kaksi päivähuonetta. Laitokseen kuului myös hoitajien huo-
neet ja eristyskopit. Rakennus oli aluksi H-kirjaimen mallinen rungon keskiosan 
ollessa sisennetty. Aputilat olivat keskiosassa. Laitoksessa oli alkuun 30 paikkaa, ja 
lisäksi vuoteen 1890 saakka rakennuksessa oli kaksipaikkainen synnytyslaitos (Ju-
tikkala 1957, 31). Vastaanottolaitos laajennettiin 47-paikkaiseksi senaatin määräyk-
sestä 1909, ja samalla osasto sai oman psykiatriaan erikoistuneen johtajalääkärinsä 
(Suomen virallinen lehti 17.12.1909).  
 
Vastaanottolaitoksen arkkitehtuuri poikkeaa mittasuhteiltaan ja ulkoasultaan muis-
ta samaan aikaan rakennetuista vanhan lääninsairaalan rakennuksista. Rakennus 
on niukasti koristeltu, sileänurkkainen ja sen hahmo on kuutiomainen. Muissa ra-
kennuksissa korostuivat uusrenessanssille tyypillisesti vaakalinjat ja suorakaidemai-
suus, kerrokset eroteltiin koristeaihein ja nurkat oli harkotettu.  
 
 

 
 

 
Kuva 16. Uudistettu vastaanottolaitos 1900-luvun alussa (LAS). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kuva 17. Vastaanottolaitoksen kaupunginpuoleinen julkisivu on kuvassa va-
semmalla. Sen keskiosaan on tehty parveke ja kuisti 1930-luvulla. Muut julkisi-
vut ovat vuodelta vuoden 1910 asussa. 
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Muutokset 
 

Ensimmäiset 30 vuotta rakennuksen julkisivut olivat puhtaaksi muurattua tiiltä. Julkisivu rapattiin 1909–1910 teh-
dyn, Florentin Granholmin ja Ernst Albin Kranckin suunnitteleman laajennuksen yhteydessä. Alun perin H-
kirjaimen muotoisen rakennuksen kaupunginpuoleisen julkisivun syvennykseen rakennettiin kumpaankin kerrok-
seen kaksi viiden hengen potilassalia. Laajennusosan molemmin puolin julkisivua muodostettiin poikkipäätyai-
heet, jonka pääikkunoiden ympärille tehtiin profiloinnit myöhäisen jugendin henkeen. Julkisivua oli määrä muut-
taa toteutunutta enemmän. Muutoskuvaan on merkitty poikkipäätyjen alaosaan vaakaprofiili, joka ei lasarettimu-
seon valokuvien perusteella toteutunut eikä sellaista ole nykyisessäkään julkisivussa. Myös laajennusosan ikku-
noiden ympärille suunnitellut pysty- ja holviprofiloinnit jäivät mitä ilmeisimmin toteutumatta. (KA RakH II Iea 494; 
LAS.) 
 

 
Kuva 18. Julkisivun muutospiirustus vuodelta 1909 (KA RakH II Iea 494:6). Julkisivun 
profiloinneista toteutui valokuvien perusteella vain reunimmaisten ikkunoiden ke-
hysaiheet. 

 
 
  

Kuva 19. Vuoden 1909 muutoskuva, pohjapiirrokset. (KA RakH II Iea 494:5). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vuosien 1909–1910 laajennuksessa sisätilojen käyttö uudistettiin. Potilas-
huoneet siirrettiin laajennusosaan ja sen viereisiin tiloihin, hoitajien huo-
neet ja keittiöt tulivat sivuille. Päivähuone oli toisessa kerroksessa keskellä 
ja pesuhuoneet ensimmäisen kerroksen keskiosassa. Ensimmäinen kerros 
oli rauhattomille ja toinen kerros rauhallisille potilaille. Tilat oli jaettu mo-
lemmissa kerroksissa keskeltä siten, että eteläpuoli oli miehille ja pohjois-
puoli naisille. 
 
Rakennuksessa aloitti sairaalan ensimmäinen sisätautiosasto 1933. Samalla mielitautiosasto lakkautettiin ja siir-
rettiin Nokialle Pitkäniemen sairaalaan. Sisätautiosasto muutti jo 1938 uuteen A-sairaalaan ja vastaanottolaitok-
seen tuli lastenklinikka. Tässä yhteydessä rakennus peruskorjattiin. Muutospiirustukset on laadittu 1936 lääkintö-
hallituksen rakennustoimistossa. Muutos valmistui vuonna 1938. Toiseen kerrokseen tehtiin tilat 0–5-vuotiaille 
lapsille ja ensimmäinen kerros oli 5–15-vuotiaille lapsille, lisäksi oli yksi huone aikuisille. Näkyvin muutos oli länti-
sessä julkisivussa, johon tehtiin suuri parveke toiseen kerrokseen ja avokuisti ensimmäiseen kerroksen. Ilmeisesti 
myös toisella puolella olevat pienet parvekkeet portaikon yhteydessä on tehty tässä korjauksessa. Osassa muu-
toskuvia (ilmeisesti luonnoksia) vanhat puu-uunit on merkitty katkoviivalla, lääkintöhallituksen leimalla varuste-
tuissa kuvissa uuneja ei ole lainkaan. Lämmitystapaa muutettiin tässä korjauksessa, ja uunit kävivät tarpeettomik-
si. Lastenosasto toimi rakennuksessa U-sairaalan valmistumisen, vuoteen 1968 saakka. U-sairaalassa toimi myös 
lastenpsykiatrian klinikka, joka muutti vastaanottolaitokseen vuonna 1975 ja toimii siinä edelleen. Vanhan, rau-
hallisen ja pienipiirteisen miljöön katsottiin edistävän toipumista U-sairaalaa paremmin. (TMA TLS II Ia:5; Pelto-
nen, Dahl & Koivikko 1997, 101–111; Piha 1997, 123–124.) 
 
Rakennuksen viimeisin muutos on vuodelta 1998. Tässä yhteydessä rakennuksen ullakolle rakennettiin toimistoti-
laa ja julkisivut korjattiin. Ikkunat ja ovet uusittiin vanhan mallin mukaan, portaikon ikkunat säilytettiin. Sisäpihan 
puolella kattokerrokseen tehtiin iv-konehuoneet. Vanhoja sisätiloja uudistettiin ja rakennuksen keskelle toteutet-
tiin sauna. (TKA rak). 
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Säilyneisyys ja erityiset arvot 
 
Rakennuksen kaupunginpuoleista julkisivua lukuun ottamatta vastaanottolaitoksen ulkoasu vastaa pääpiirteiltään 
1900-luvun alun asua. 1910 tehty rappaus on todennäköisesti ollut sileämpi ja väriltään kellertävämpi.  Kaupun-
ginpuoleisessa julkisivussa on nähtävissä vuoden 1930-luvun muutoksina kuisti ja parveke. Reunimmaisten ikku-
noiden ruudutus ja pystyprofilointi ovat 1910 muutoksesta. Sisätiloiltaan rakennus on uudistettu täydellisesti. 
Portaikon pieniruutuiset ikkunat lukitusmekanismeiltaan ovat suurelta osin alkuperäiset, ja ne kuvaavat oleellisel-
la tavalla rakennuksen alkuperäistä käyttöä. Rakennus on lasten psykiatrisena sairaalana lähellä alkuperäistä käyt-
töään.  Vastaanottolaitos on tärkeä osa kulttuurihistoriallista sairaalakokonaisuutta. Muista samanikäisistä raken-
nuksista poikkeava arkkitehtuuri lisää sen kiinnostavuutta. 
 
Ensimmäinen talousrakennus (rakennus 11 A) 
 
Rakennettu  1881  
Suunnittelija Yleisten rakennusten ylihallitus, L.I Lindqvist & A.H Dalström 1874 
Arkkitehtuuri 1900-luvun alun kertaustyylit, klassismi 
Runko tiili 
Vuoraus rappaus 
Vesikatto aumakatto, konesaumattu pelti 
Kerrosluku 4 
Kerrosala 2 400 kem2 (arvio)  
Muutokset 1906 Siipiosan korotus / Yleisten rakennusten ylihallitus M. Schjerfbeck & Th. Grandstedt 

1930–31 korotus ja muutos oppilaitokseksi / Lääkintöhallitus Jussi Paatela 
1963–64 peruskorjaus sisätiloissa / Lääninrakennustoimisto Olof Holmberg 

 1982 peruskorjaus ja julkisivujen uusiminen / arkkitehtitoimisto Kaija ja Veli Paatela 
 
Selvitysalueella on kolme rakennusta, jotka ovat olleet talousrakennuksia. Tässä raportissa kahdesta vanhimmasta 
talousrakennuksista käytetään selvyyden vuoksi nimityksiä ensimmäinen (rakennus 11A) ja toinen talousrakennus 
(rakennus 9). Näiden lisäksi on U-sairaalan talousrakennus (rakennus 2). Tyks käyttää toisesta talousrakennukses-
ta nimitystä vanha talousrakennus. Kronologisesti vanhin talousrakennus eli ensimmäinen talousrakennus on 
rakennettu 1881, ja se on muutettu sairaanhoito-oppilaitokseksi 1930–31. Nykyisin ensimmäinen talousrakennus 
on jälleen osittain alkuperäiskäyttöönsä. Rakennuksessa on sairaalan talouskeskus eli yleiseen hallintoon liittyvät 
toimistotilat ja työhuoneet. Talousrakennus on liitetty vuonna 1939 kaksikerroksisen nivelosan kautta Ragnar 
Wessmanin suunnittelemaan, kuusikerroksiseen sairaanhoito-oppilaitoksen asuntolaan, joka on nykyisin 
sairaalakäytössä (psykiatria ja ihotaudit). Seuravassa käsitellään rakennuksen vanhaa, vuonna 1881 rakennettua 
osaa. 
 
Kuva 20. Talousrakennus Dalströmin ja Lindqvistin piirus-
tuksessa vuodelta 1874 (KA RakH II Iea 473:4).  
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Kuva 21. Talousrakennus 1900-luvun alussa vasemmalla. Takana 
veneerinen osasto ja oikealla 1909 valmistunut eristysosasto, 
joka purettiin A-sairaalan laajennuksen alta 1970-luvulla. Etualal-
la sairaalan keskuspuistikko. (Kuva LAS.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Kuva 22. Muutoskuva vuodelta 1906 
(KA RakH II Iea 474:10). Muutos koski 
rakennuksen yksikerroksisen siipiosan 
(kuvassa oikealla) korottamista kaksi-
kerroksiseksi. Samalla rakennuksen 
päähän tehtiin kattilahuone. Raken-
nuksen länsipää (kuvassa vasemmalla) 
jäi ennalleen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kuva 23. Talousrakennus 1930-luvun alussa (kuva LAS). Raken-
nuksen takana pilkottaa vielä 1906 rakennettu, sairaalan en-
simmäinen konehuone, joka purettiin vuosikymmenen lopussa 
sairaanhoito-oppilaitoksen asuntolasiiven rakentamisen yhtey-
dessä. Kuvasta erottuvat myös kattoikkunat, jotka poistettiin 
vuoden 1982 peruskorjauksessa. 

 
 
 
 

Talousrakennus rakennettiin alun perin kaksiosaiseksi. Pääosa oli kaksikerroksinen ja aumakattoinen ja siihen 
liittyi yksikerroksinen siipiosa. Rakennuksen pääosan ulkoasu oli tässä vaiheessa lasaretti- ja sukupuolitautiosasto-
jen rakennusten kanssa yhtenevää uusrenessanssia henkivää kertaustyyliä. Kaksikerroksisessa osassa oli kolme 
yksityispotilaiden huonetta eteistiloineen, sairaalan keittiö ja leivintupa. Yläkerrassa oli asunnot alilääkärille, ta-
loudenhoitajalle ja emännälle. Siipiosa oli yksikerroksinen ja niukkailmeinen, sileäksi rapattu satulakattoinen ra-
kennus. Siinä oli pesula, mankelihuone, silityshuone, sauna ja pesuhuoneet, pesijättären asunto sekä varasto. 
Sisäänkäyntiportaat olivat talousrakennuksen päädyissä ja sivuilla siten, että lasarettiosaston suuntaan oli yksi ja 
toisella puolella eli veneerisen osaston suuntaan oli kaksi sisäänkäyntiä. 
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Muutokset 
 
Talousrakennusta korotettiin ensimmäisen kerran vuonna 1906. Muutospiirustukset laati Rakennusylihallituksen 
ensimmäinen arkkitehti Magnus Schjerfbeck, joka oli aiemmin toiminut viraston sairaala-arkkitehtina. Piirustuk-
sessa on myös ylitirehtööri Theodor Granstedtin allekirjoitus. Tässä vaiheessa siipiosa korotettiin päärungon ta-
voin kaksikerroksiseksi, ja uudisosan julkisivut toteutettiin pääosaan kanssa yhteneväksi. Vuosina 1930–31 raken-
nus muutettiin 100 oppilaalle mitoitetuksi sairaanhoito-oppilaitokseksi ja korotettiin nykyisiin mittoihinsa. Sai-
raanhoitajien koulutus oli sairaalassa aloitettu virallisesti jo 1893 (Viikari 1997, 18). Uuden laitoksen nimi oli aluksi 
sairaanhoitajatarkoulu, ja se oli maan ainoa kaksikielinen hoitajakoulu (Klossner 1967, 179).  Muutossuunnitelmat 
on allekirjoittanut Lääkintöhallituksen arkkitehti Jussi Paatela. Rakennuksen länsipäässä oli tässä vaiheessa oppi-
laitoksen lisäksi edelleen myös poliklinikkatoimintoja sekä asuntoja sairaalan henkilökunnalle. Muutama vuosi 
myöhemmin, 1939 valmistui sairaanhoito-oppilaitoksen uudisrakennus eli asuntola, joka yhdistettiin 1–2 –
kerroksisella nivelosalla vanhaan oppilaitosrakennukseen. Vanha osa toimi koulun opetus- ja toimistotiloina sekä 
henkilökunnan asuntoina. Osa tiloista pysyi sairaalakäytössä. Rakennuksen eteläsivuun tehtiin tässä yhteydessä 
uusi, nivelosaan kytkeytyvä sisäänkäynti. 
 
 
 
Kuva 24. Talousrakennuksen länsipääty. Rakennuksen nykymuoto perustuu vuoden 1930 koro-
tukseen, jonka yhteydessä rakennus muutettiin sairaanhoito-oppilaitokseksi. Rakennuksen väri 
on ollut alun perin valkoinen tai hyvin vaalea. Nykyinen väritys perustuu vuoden 1982 peruskor-
jauksesta 

 
Lääninarkkitehti Olof Holmberg laati rakennuksen sisätilojen muutos- ja kor-
jauspiirustukset lääninrakennustoimistossa vuonna 1963. Rakennuksen käyttö 
ei tässä vaiheessa muuttunut eivätkä korjaustyöt koskeneet vuonna 1939 
rakennettua uudisosaa eli asuntolaa. Opetus-, toimisto- ja asuintilojen lisäksi 
rakennuksen päädyssä oli sairaalakäytössä olevia huoneita. Naistentautien 
poliklinikalla oli vastaanotto talousrakennuksen päädyssä vuodesta 1953 alka-
en ja rakennuksessa oli myös leikkaussali pienempiä toimenpiteitä varten 
(Grönroos 1997, 90–91).   
 
Vuonna 1980 sairaanhoito-oppilaitos muutti uusiin tiloihin Petreliukseen, ja vanhan osan vapautuneisiin tiloihin 
sijoitettiin sairaalan yleis- ja taloushallinto sekä tekninen toimisto, uudempi osa otettiin sairaalakäyttöön. Muutos 
toteutettiin 1982–1983 arkkitehtitoimisto Kaija ja Veli Paatelan laatimin suunnitelmin. Pyrkimyksenä oli säilyttää 
rakennuksen 1930-luvun mukainen tyyli. Ikkunat vaihdettiin vanhaa mallia noudattaen ja rappaukset uusittiin. 
Rappauksen maalauksesta oli piirustukseen määrätty käytettäväksi vanhoja sävyjä. Rakennus oli ollut hyvin vaa-
lea, lähes valkoinen. (TKA rak.; TMA TLS II Ia:4.) 
 
Säilyneisyys ja erityiset arvot 
 
Rakennus on hahmoltaan vuoden 1930 asussa. Sisätiloja on muutettu useaan kertaan, viimeksi vuonna 1998. 
1980-luvun alun muutostöissä katon korjauksen yhteydessä poistettiin 1930 tehdyt kattoikkunat. Porraskäytävät 
ovat rakennuksen sisätiloista parhaiten säilyneet. Ne ovat suurimmaksi osaksi lattiapinnoiltaan ja kaiteiltaan 
1930-luvulta olevassa asussa. Osa sisäovista on vanhoja, osa saattaa olla jopa 1880-luvulta. Päädyssä olevan si-
säänkäynnin yhteydessä on säilynyt vanhaa lattialaattaa, joka on todennäköisesti myös aivan alkuperäinen eli 
1880-luvulta. Parveke on tehty vuoden 1930 muutosten yhteydessä ja se on alkujaan ollut lasittamaton. Rappauk-
sen nykyinen punervan ruskea väri ei ole alkuperäinen. 
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Kuvat 25–27. Käytävän sisä-
ovet (vas.) ja porrashuone 
(kesk.) rakennuksen päädys-
sä sekä käsijohteen yksityis-
kohta (oik.). Moneen kertaan 
muutetuista sairaalan interi-
ööreistä juuri porrashuoneet 
ovat parhaiten säilyneitä, 
sillä niiden käyttötarkoitus 
on säilynyt samana. 

 
 
 
 
 
 

 
Portinvartijan talo (rakennus 13) 
 
Rakennettu   1881 
Suunnittelija  Yleisten rakennusten ylihallitus 
Arkkitehtuuri  kertaustyylit, sveitsiläistyyli 
Runko  hirsi 
Vuoraus  vaaka–pysty -laudoitus 
Vesikatto  satulakatto, konesaumattu pelti 
Kerrosluku  1 
Kerrosala  50 kem2 
Tilavuus   208 m3 

 
Portinvartijan talo rakennettiin samaan aikaan kuin ensimmäiset sairaalarakennukset. Rakennuksessa on edelleen 
hellahuone ja kamari, jotka olivat porttivahdin perheen käytössä sekä kaksi huonetta sairaalan rengeille. Talo on 
hirsirunkoinen ja laudoitettu, sisäseinät on verhoiltu pinkopahvilla ja osin helmipaneelilla. Ulkoverhoilu on vaaka-
lautaa, rakennuksen yläosassa on myös pystylaudoitusta. Koristesahauksissa on hillittyjä sveitsiläistyylin vaikuttei-
ta. Vesikatteena on konesaumattu, tumma pelti.  
 
Talossa on toiminut 1960- ja 1970-lukujen taitteessa psykiatrian ja neurologian poliklinikat ja 1980-luvulla EEG-
keskus. Sittemmin rakennusta on käytetty varastona. Rakennuksessa toimii nykyisin TYKS:n sairaalamuseo eli lasa-
rettimuseo. Rakennukseen ei ole tehty osittaista pintojen ehostamista lukuun ottamatta merkittäviä muutoksia ja 
se onkin sairaalan rakennuksista parhaiten säilyttänyt kulttuurihistorialliset ja arkkitehtoniset ominaispiirteensä. 
(KA RakH II Iea 487:4, TKA rak; Rinne & Panelius 1997 167–168.) 

 
Kuva 28. Portinvartijan ja alilääkärin talot Kii-
namyllynkadulta kuvattuna. Sairaala-alue on 
ollut aikanaan kokonaan aidattu. Kivimuuri on 
rakennettu samaan aikaan A-sairaalan kanssa. 
Silloin pääsisäänkäynti siirtyi puurakennusten 
välistä A-sairaalan edustalle. 
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Alilääkärin asunto (rakennus 12) 
 
Rakennettu   1891 
Suunnittelija  Yleisten rakennusten ylihallitus  
Arkkitehtuuri  kertaustyylit 
Runko  hirsi 
Vuoraus  vaaka–pysty -laudoitus 
Vesikatto  satulakatto, konesaumattu pelti 
Kerrosluku  1 
Kerrosala  212 kem2 
Tilavuus   1 050m3 

Muutokset  1963 muutos silmäklinikaksi 
 
Alilääkäri asui aluksi talousrakennuksessa, jossa asuivat myös 
taloudenhoitaja ja emäntä. Alilääkäri sai oman asunnon vuonna 
1891 portinvartijan asunnon viereen rakennetusta talosta. Ra-
kennus oli kuitenkin suunniteltu jo viimeistään vuonna 1881. 
Lääkärillä oli asunnossaan myös potilaiden vastaanotto. Raken-
nus oli alilääkäreiden asuntona vuoteen 1931 saakka, jolloin 
asunto luovutettiin päivystävälle apulaislääkärille. Lääkärit ja 
hoitohenkilökunta saivat työsuhdeasunnot A-sairaalan C-
siivestä. Vanhassa alilääkärin rakennuksessa on sittemmin asu-
nut myös vahtimestari. Silmätautien klinikka muutti rakennuk-
seen 1963 ja tästä edelleen U-sairaalaan. Entisiin silmäklinikan 
tiloihin muutti karsastuspoliklinikka ja koululaisten näköklinikka 
myöhemmin myös näöntutkimuskeskus. Rakennuksessa on 
ollut myös äidinmaitokeskus ja EEG-keskus. Nykyisin tiloissa on 
Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kliinisten taito-
jen oppimiskeskus. (KA RakH II Iea 489:12; TKA rak; LAS; Oksala 
& Saari 1997, 127; Sanomia Turusta 4.4.1900.) 

Kuva 29. Alilääkärin talon piirustus vuodelta 1881. Rakennus  
valmistui kymmenen vuotta myöhemmin (KA RakH II Iea 489:12). 

 
Ulkoasultaan rakennus on säilynyt lähellä alkuperäistä. Vahvoilla listoilla erotettu pysty–vaaka–pysty -panelointi 
on toteutettu uusrenessanssin henkeen. Sisätilat ovat enimmäkseen silmäklinikan aikaisessa muodossa. Raken-
nukset muodostavat yhdessä vanhan sisäänkäynnin sairaala-alueelle. Tätä täydentää rakennusten takana kulkeva 
pääosin säilynyt vanha reitti ylös sairaalan vanhaan pihapiiriin. Tehokkaasti rakennetussa ympäristössään nämä 
kaksi rakennusta kuvastavat sitä kaupunkikuvaa, joka ympäröivällä alueella vallitsi aina 1900-luvun puoliväliin 
saakka. 
 
Toinen talousrakennus (rakennus 9) 
  
Rakennettu  1930 
Suunnittelijat Yleisten rakennusten ylihallitus Ernst Albin Kranck & Torsten Montell 1927 
Arkkitehtuuri 1920-luvun klassismivaikutteinen kertaustyyli 
Runko tiili, betoni 
Vuoraus rappaus 
Vesikatto aumakatto, konesaumattu teräs 
Kerrosluku 4 
Kerrosala 2 130 kem2 
Tilavuus  11 450 m3 

Muutokset 1934–37 pohjakerroksen laajennus, muutoksia sisätiloissa 
1968 muutos sairaalakäyttöön / Heikki Sarainmaa 
1972–74 muutoksia alimmissa kerroksissa / Tyks rakennustoimisto 

 2003–04 peruskorjaus 
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Ensimmäisen talousrakennuksen korvanneen uuden talousrakennuksen suunnittelivat vuonna 1927 arkkitehdit 
Ernst Kranck ja Torsten Montell (KA RakH II Iea 491). Kranck oli vuoteen 1929 saakka rakennushallituksen ensim-
mäinen arkkitehti, joka oli aiemmin toiminut mm. apulaissairaala-arkkitehtina. Montell toimi 1927 alkaen raken-
nushallituksen yliarkkitehtina. (Suomen rakennushallinto 1811–1961 1967, 483, 487.) Rakennuksen käyttöönotto 
viivästyi. Se valmistui vuonna 1930, mutta kokonaan se saatiin käyttöön vasta 1931 (Klossner 1967, 172–173). 
Arkkitehtonisesti se edustaa selvästi klassisia aiheita kierrättävää 1920-luvun kertaustyyliä. Vain kaksi kolme vuot-
ta rakennuksen valmistumisen jälkeen, A-sairaalasuunnitelmien edetessä sairaala-arkkitehtuurissa siirryttiin täy-
sin toiseen aikaan, funktionalismiin. Talousrakennus onkin rakentamisen vaiheita kuvaavassa karttasarjassa (s. 24) 
merkitty 1920-luvun kohteiden ryhmään. Samaan aikaan rakennetut energialaitos sekä asuntolat palvelusväelle ja 
konehenkilökunnalle ovat myös Montellin ja Kranckin piirtämiä, ja ne liittyvät sairaalan laajennuksen eli A-
sairaalan esitöihin. Kattilahuone ja asuntola purettiin 1950-luvulla puolestaan U-sairaalan valmistelutöinä. 
 

 
Kuva 30. Toisen talousrakennuksen julkisi-
vu luoteeseen eli U-sairaalan puolelle (TKA 
rak). Piirustus on vuodelta 1970, jolloin 
rakennus oli juuri muutettu sairaalakäyt-
töön ja pohjakerrokseen tehtiin työmies-
ten sosiaalitiloja. Pohjakerroksen julkisivu 
muuttui tässä yhteydessä oman aikansa 
tapaan pyrkimättä sen enempää sovitta-
maan uutta ja vanhaa keskenään. Kellarin 
ja ensimmäisen kerroksen teknisiä tiloja 
laajennettiin rakennuksen sivuille jo 1934. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Talousrakennukseen siirrettiin toiminnot ensimmäisestä talousrakennuksesta, joka puolestaan muutettiin suurek-
si osaksi oppilaitoskäyttöön. Uuden talouskeskuksen ensimmäisessä kerroksessa oli tekstiilihuolto ja ruokavaras-
toja, toisessa kerroksessa oli keittiö ja leipomo. Kolmannessa kerroksessa oli henkilökunnan ruokailu- ja kokousti-
loja sekä emännän ja keittäjän asunnot. Neljännessä kerroksessa oli myös talousrakennuksen henkilökunnan 
asuntoja yhteistiloineen ja pesuhuoneineen. Kellarissa oli säilytystiloja sekä teknisiä tiloja, mm. putkitunneli kone-
huoneeseen. Tunnelia jatkettiin 1934 tulevan A-sairaalan kohdalle. Samalla kellarikerroksen maanalaisia teknisiä 
tiloja laajennettiin rakennuksen sivuille ja etupihalle tehtiin tunneliin johtava ulkoinen porrashuone. Tunneli kul-
kee piha-alueen puolella näkyvän rampin alla. Tunnelin rakentamisen yhteydessä talousrakennuksen sisääntulo-
kerros siirtyi ensimmäisestä kerroksesta toiseen. Tämä on ilmeisesti ollut tarkoitus jo rakennusta suunniteltaessa, 
sillä toisen kerroksen julkisivuaiheet viittaavat sisääntulokerrokseen. Talousrakennuksen asuintiloja ja kalustoa 
uudistettiin 1930-luvulla sairaanhoito-oppilaitoksen ja A-sairaalan rakentamisen yhteydessä. (KA RakH II Iea 491; 
TKA Rak; Viikari & Suominen 1997, 71–73; TMA TLS II Ia.) 
 
 
Kuva 31. A-sairaalalla ja A-sairaalan talousrakennuksella on ikäeroa alle kymme-
nen vuotta. Sairaalarakennus sai selkeästi modernistisen ilmeen talousrakennuk-
sen edustaessa klassistista tyyliä. Klassismin henkeen toteutuivat talousraken-
nuksen lisäksi jo puretut konehuone ja asuntolarakennus. Nykyinen sisäänkäynti 
tehtiin toiseen kerrokseen vuonna 1934 ja aiempi ensimmäinen kerros jäi tässä 
osittain maan sisään. Tämä järjestely oli ilmeisesti tiedossa 1927, kun talousra-
kennusta suunniteltiin, sillä toisen kerroksen julkisivukäsittely ikkunafrontonei-
neen ja pilastereineen viittaa tulevaan sisäänkäyntikerrokseen. 
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Talousrakennus oli määrä purkaa 1950-luvulla U-sairaalavaiheeseen liittyvässä uudistamisessa. Uutta suunnitte-
lussa oli pysäköinnin järjestäminen. Paikoitusalueet suunniteltiin talousrakennuksen kohdalle ja A-sairaalan C-
siiven edustalle, jossa parkkipaikkojen tieltä olisivat kadonneet myös porttivahdin ja alilääkärin talot. Talousra-
kennus palasi säilyvänä rakennuksena asemapiirustuksiin jälleen 1960-luvulla. (TKA rak). 
 
Muutokset 
 
Rakennuksessa on alkujaan ollut kaksi hissiä, jotka ilmeisesti oli tarkoitettu vain tavaroiden kuljetukseen. Uusi 
hissi rakennettiin 1968, kun vanhan talousrakennuksen tiloja vapautui sairaalakäyttöön U-sairaalan talousraken-
nuksen valmistumisen myötä. Rakennus korjattiin Heikki Sarainmaan piirustuksin fysiatrian (1. krs) ja kliinisen 
neurofysiologian osastoksi (3. krs) sekä kirurgian poliklinikaksi (2. krs). Kellarikerrokseen tuli sairaalahenkilökun-
nan puku- ja pesutilat. Kirurgian toiminnot laajenivat 1972–1974 rakennuksen kolmanteen kerrokseen ja kirurgian 
pukutilat tehtiin neljänteen kerrokseen. Lisäksi rakennukseen muutti laboratorion näytteenotto, leikkaustilat sekä 
endoskopiahuoneita. Kellarikerroksen entiseen pesulaan tuli tässä vaiheessa sosiaalitilat kuljetus- ja pihamiehille. 
1970-luvun suunnitelmat laadittiin TYKS:n rakennustoimiston oman suunnittelutyönä, josta vastasivat sairaalan 
käyttöpäällikkö Kaarlo Sarkkinen ja rakennusmestari Jorma Soutukorva. (KA RakH II Iea 491; TKA rak; Viikari & 
Suominen 1997, 71–73.) 
 
Nykyisin rakennuksessa toimii fysiatria ja kuntoutus, aivovammapoliklinikka, lastentautien poliklinikan vastaanot-
to sekä kulunvalvonta. Pohjakerroksessa on edelleen kuljetushenkilökunnan sosiaalitilat. Rakennus on peruskor-
jattu 2003–2004. 

 
Kuva 32. Talousrakennus kuvattuna Hämeentien puolelta, nykyisen talousra-
kennuksen kohdalta aivan 1930-luvun alussa (LAS). Etualalla näkyvät 1930 ra-
kennetut ja 1950-luvulla puretut lämpökeskus sekä teknisen henkilökunnan ja 
palvelusväen asuntola. Kattilahuonetta laajennettiin 1934 kattamaan A-
sairaalan myötä kasvavamassa olevat energiatarpeet. Lämpölaitoksen, talousra-
kennuksen ja A-sairaalan välillä oli maanalainen huoltokäytävä ja putkitunneli.  
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 33. Piirustus talousrakennuksen kalusteista (Ka RakH II Iea 492). 
Sairaalarakennusten kalustus tehtiin mittojen mukaan puusepäntyönä 
vielä 1950-luvulle saakka. Vanhimmat säilyneet puukalusteet lienevät 
1930-luvulta oppilaitoksen asuntolarakennuksen luentosalissa. 

 
 
 
Säilyneisyys ja erityiset arvot 
 
Rakennuksen julkisivut ovat säilyneet 1930-luvun asussa. Porraskäytävien lattiapinnat ja kaiteet ovat alkuperäiset. 
Tuuletusparvekkeiden sisäpuoliset ovet ja kattoikkunoiden sisäpuitteet sekä ylimmän kerroksen väliovet ovat 
myös alkuperäiset. Arkkitehtonisesti tai kaupunkikuvallisesti kyse on melko tavanomaisesta ja tyypillisestä 1920-
luvun rakennuksesta, joka ulkoisesti ei erotu merkittävällä tavalla aikakauden muusta rakennuskannasta. Raken-
nus on kuitenkin ainoa klassistinen rakennus alueella eli kerroksellisuuden kannalta rakennuksella on myös ra-
kennustaiteellinen merkityksensä; A-sairaalaprojektin alkuvaiheeseen liittyen rakennus havainnollistaa yhdessä 
sairaalarakennuksena kanssa siirtymistä rakennustaiteessa klassisten aiheiden kierrättämisestä modernismiin. 
Kulttuurihistoriallisesti se edustaa A-sairaalan valmisteluvaihetta, josta ei ole muita rakennuksia säilynyt. 
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Sairaanhoito-oppilaitoksen asuntola (rakennus 11 B) 
 
Rakennettu  1939 
Suunnittelija Ragnar Wessman 
Arkkitehtuuri 1930-luvun modernismi, funktionalismi 
Runko betoni, tiili 
Vuoraus rappaus 
Vesikatto pulpettikatto / konesaumattu pelti, tasakatto / bitumikermi 
Kerrosluku 6, 2 
Kerrosala 3 900 kem2 (arvio) 
Muutokset 1958 ullakkotilojen korotus / Rakennushallitus C. Dörge 

1982–83 peruskorjaus ja muutos sairaalakäyttöön / Kaija ja Veli Paatela 
1998 muutoksia sisätiloissa / Sigge arkkitehdit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 34. Sairaanhoito-oppilaitoksen laajennus eli asuntola, julkisivu länteen (TMA TLS II Ia:4). Keskellä kaksikerroksinen nivelosa, jolla ra-
kennus on liitetty oppilaitokseen eli vanhaan talousrakennukseen. Vasemmalla on itse asuntola ja oikealla salisiipi. Piirustus liittyy opiston 
vanhan osan muutostöihin vuodelta 1963. Asuntolarakennusta ei tässä muutettu, mutta kuvassa asuntolan katon takaosassa näkyy katto-
kerroksen korotus, joka tehtiin muutamaa vuotta aiemmin. 

 
Ensimmäinen talousrakennus toimi vuodesta 1930 alkaen sairaanhoitajattarien koulurakennuksena, johon kuului 
myös muutama asunto. Varsinainen asuntola on sairaanhoito-oppilaitoksen laajennus, joka valmistui talvisodan 
kynnyksellä 1939. Asuntolan suunnitteli Lääkintöhallituksen toimistoarkkitehti Ragnar Wessman, joka oli kokenut 
sairaalarakennusten suunnittelija.  Asuntola on funktionalismia henkivä, valkoiseksi rapattu, pelkistetty rakennus, 
johon kuuluu tornimainen, kuusikerroksinen asuntolaosa, matala salisiipi ja kaksikerroksinen nivelosa, jonka kaut-
ta rakennus on kytketty oppilaitosrakennukseen. Rakennuksen hahmo, julkisivukäsittely, päätyparvekkeet ja ma-
tala siipiosa mukailevat A-sairaalan arkkitehtuuria. 
 
Asuntolaosan kerrokset ovat olleet lähes identtiset, niissä on ollut 12–13 kappaletta kahden hengen huoneita 
kummallakin puolin keskellä olevaa käytävää. Länsisivussa on ollut huoneiden lisäksi yhteiset pesu- ja keittotilat. 
Kerroksissa on ollut myös yhteisiä seurusteluhuoneita. Pohjakerroksessa on ollut juhla- ja voimistelusaliin liittyviä 
aputiloja, kuten tarjoiluhuone ja pesutilat. Salisiipi on kaksikerroksinen. Pohjakerroksessa on ollut juhla- ja voimis-
telusali näyttämöineen. Yläkerrassa on edelleen pieni luentosali, johon on liittynyt sairaanhoidon käytännön har-
joittelutilat potilassänkyineen. Harjoittelutilat on muutettu atk-luokaksi. Nivelosa on myös kaksikerroksinen. Siinä 
on käytävän lisäksi ollut alun perin alhaalla seurustelutilat ja ylhäällä sidonnanharjoitustila. Asuntola on nykyisin 
sairaalakäytössä, ja rakennuksen vanha osa eli entinen oppilaitos on nykyisin toimistokäytössä. Vanha osaa on 
alkujaan ensimmäinen talousrakennus ja se on esitelty ko. rakennusta kuvaavassa osassa. Rakennus oli oppilaitos-
käytössä vuoteen 1979 saakka, minkä jälkeen opetus siirtyi Petreliukseen tehtyyn uudisrakennukseen. 
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Kuva 35. Sairaanhoito-oppilaitoksen asuntolan salisiipi on eleettömän rakennuk-
sen kiinnostavin yksityiskohta. Funkistyylisessä, kaarevassa osassa on ollut salin 
käyttöön liittyvät pesu- ja pukutilat, nykyisin siinä on kokoustiloja. Yläkerroksessa 
on autenttisena säilynyt pieni luentosali, joka on porrashuoneita lukuun ottamat-
ta sairaala-alueen vanhin säilynyt interiööri. Etelään suunnattujen, avointen ja 
terassimaisten aurinkoparvekkeiden arkkitehtoninen merkitys on hieman kärsinyt 
lasittamisesta. 

 
 
 
 
 

 
Muutokset 
 
Rakennuksen katto on alkujaan ollut pituussuunnassa puoliksi ullakkoa ja puoliksi kattoterassia. Kattoterassi muu-
tettiin asuintiloiksi 1958–1960 Rakennushallituksen G. Dörgen laatimin piirustuksin. Sairaanhoito-oppilaitos pe-
ruskorjattiin vuonna 1963, mutta tässä ei tehty muutoksia asuntolaosaan eikä sen siipiin. Asuntola peruskorjattiin 
ja muutettiin sairaalakäyttöön vuosina 1982–83 . Suunnitelmat laati Kaija ja Veli Paatela. Rakennuksen 4–6 ker-
roksissa alkoi toimia psykiatrian poliklinikka, kriisikeskus, vuodeosasto ja hallinto. Alimmissa kerroksissa oli osa 
ihotautiklinikkaa. Nivelosaan rakennettiin neuvottelutilat. Samalla uudistettiin rakennuksen talotekniikkaa. Asun-
tolan katolle tehtiin uusia huippuimureita ja nivelosan katolle tehtiin iv-konehuone. Samalla oppilaitoksen vanha 
osa otettiin alkuperäiseen käyttöön eli sinne palasi sairaalan yleis- ja taloushallinto. Vuonna 1998 toteutettiin 
muutamia sisätilauudistuksia Sigge arkkitehtien suunnitelmin. Tässä yhteydessä mm. vanha voimistelu- ja juhlasali 
muutettiin auditorioksi. Myös iv-konehuonetta laajennettiin.  
 
Säilyneisyys ja erityiset arvot 
 
Rakennuksen ulkoasu on kattokerroksen muutosta lukuun ottamatta hyvin säilynyt 1930-luvun asussaan. Ete-
läsuuntaiset avoimet aurinkoparvekkeet ovat rakennuksen luonteen kannalta merkittävä aihe, joka on hieman 
kärsinyt lasittamisesta. Lasitukselle lienee kuitenkin painavat, turvallisuuteen liittyvät perustelunsa.  
 
Asuntola edustaa yhdessä – ja yhtenevästi – A-sairaalan kanssa varhaista modernismia sairaalarakentamisessa. 
Yksittäisenä kohteena rakennus on arkkitehtonisesti melko tavanomainen, mutta sen rakennustaiteellisena eri-
koisuutena on matala salisiipi, johon liittyy funktionalistina muotoaiheina vanha pesutilaosa sekä betonista valet-
tu sisäänkäynnin lippa. Salisiipi luo melko staattiseen massaan ilmettä ja rytmiä. Oppilaitoskokonaisuus edustaa 
sisäoppilaitosvaihetta, jolloin sairaanhoidon opetus oli kiinteämmin ja näkyvämmin sidoksissa sairaalan toimintoi-
hin. 
 

Kuva 36. Salisiiven yläkerran luentosalin kiinteä sisutus demonstraatiokalusteineen ovat alkuperäisiä. 

 
 
Sisätiloiltaan rakennus on uudistunut, interiöörit perustuvat 
suurelta osin 1980-luvun peruskorjaukseen. Pintoja on uusittu 
tämän jälkeenkin. Salisiiven yläkerran luentosali on alkupe-
räisasussaan vuodelta 1939. Tilan lattia- ja seinäpinnat on 
uusittu, mutta kiinteä sisustus on autenttinen: penkit, upote-
tut vitriinit ja opetuspöytä. Myös salin pimennysmekanismi on 
alkuperäinen. Porrashuoneita lukuun ottamatta sali on sairaa-
la-alueen interiööreistä vanhin alkuperäisenä säilynyt. 
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PET-keskus (rakennus 14) 

Rakennettu 1997–1999 
Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Paatela – Paatela & Co / Mikael Paatela 
Kerrosala 3 230 kem2 
Muutokset 2002 

PET- keskus on Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun yliopistol-
lisen keskussairaalan yhteinen tutkimuskeskus ja se on toistaiseksi 
uusin sairaalarakennus Kiinamyllynmäellä. Rakennus on valmistu-
nut 1999 ja sen kellarikerrosta laajennettiin 2002, jolloin mm. 
avattiin tunneliyhteys T-sairaalaan. Rakennus on arkkitehtitoimisto 
Paatela – Paatela & Co:n suunnittelema. Rakennuksessa on A-
sairaalan laajennusosan tavoin viherkatto. 

Kuva 37. Pet-keskus. 

PET-keskuksen laitteisto, tutkimus ja radiolääketuotanto edustavat lääketieteen huippuluokkaa koko maailmassa. 
PET tarkoittaa positroniemissiotomografiaa, ja sen toiminta perustuu hiukkaskiihdyttimeen. Kyse on leikekuvaus-
menetelmästä, joka antaa tietoa kudosten toiminnasta (veren virtaus, aineenvaihdunta, välittäjäaineiden ja – 
reseptoreiden toiminta). Syklotronin eli syklisen hiukkaskiihdyttimen on sanottu saadun Venäjältä maksuna neu-
vostaikojen lainoista. (Havia 2006, 98–99; TYKS 10.4.2014.) 

5.2 Lääninsairaalan alueen puretut rakennukset 
 
Alueen puretuista rakennuksista ei ole nähtävissä jäänteitä maastossa jääkellarin piettyä kallioseinämää lukuun 
ottamatta. Alueelta poistuneet rakennukset on korvattu uusilla rakennuksilla, pysäköintipaikoilla ja ajoradoilla. 
Rakennuskanta oli monilukuisin 1930-luvulla, kun alueella oli kaksi puista osastorakennusta ja lisäksi useita oma-
varaiseen taloudenpitoon liittyviä rakennuksia, kuten eläinsuojia ja erilaisia varastorakennuksia. Lisäksi tuolloin oli 
tekniselle henkilökunnalle oma asuntolansa vanhan konehuoneen yhteydessä. Saman vuosikymmenen alussa 
purettiin ensimmäiset lääninsairaalan alkuvaiheen rakennukset, kun talli, makasiini, sikala ja ensimmäinen kone-
huone tekivät tilaa sairaanhoito-oppilaitoksen asuntolalle.  
 
1950-luvulla rakennuskanta väheni oleellisesti, kun U-sairaalaprojektia valmisteltiin. Samalla sairaala-alue laajeni 
Hämeentien ja Kupittaan aseman suuntaan, ja näissä osissa olleet vanhat ja pienet rakennukset saivat väistyä 
suurikokoisten uudisrakennusten (U-sairaala ja Medisiina) tieltä. U-sairaalan myötä keskussairaala siirtyi nykyai-
kaan monessa mielessä, ja toimintojen tehostaminen ja keskittäminen näkyi rakennetussa ympäristössä. Useita 
vanhanaikaisiksi käyneitä eli pieniä ja käyttötarkoitukseltaan tai teknisesti vanhentuneita rakennuksia purettiin. 
Ensimmäisenä lähtivät U-sairaalan paikalla olleet vanha energialaitos ja hiilivarasto sekä teknisen henkilökunnan 
asuntola. Paikoituksen tieltä oli määrä hävitä myös talousrakennus, porttivahdin asunto ja alilääkärin talo, jotka 
kuitenkin säilyivät. 
 
Puuparakki 1890–1950-luku 
 
Puuparakiksi kutsuttuun sairaalarakennukseen myönnettiin rahoitus 1890. Parakki oli mitoitettu 26 vuoteelle 
(RakH 487:6). Rakennus sijaitsi veneerisen osaston vieressä nykyisen A-sairaalan takana olevan laajennusosan 
paikalla. Parakki siirrettiin tästä 1909 eristysosaston eli isoleerin tieltä vastaanottolaitoksen ja nykyisen U-
sairaalan väliin, toisen talousrakennuksen päätyyn. Parakki purettiin U-sairaalan rakentamisen yhteydessä 1950–
1960 -lukujen taitteessa. Parakki oli siihen asti viereisen lastenklinikan (ent. vastaanottolaitos) käytössä. 
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Kartta 10. Puretut rakennukset. 

 
Eristyspaviljonki eli isoleeri 1909 – n. 1976 
 
Tarttuvia tauteja sairastavia potilaita varten rakennettiin 1909 eristysosasto (isoleeri, isoleeripaviljonki) puupara-
kin paikalle. Puuparakki siirrettiin vastaanottolaitoksen toiselle puolelle.  Rakennus suunniteltiin muiden sairaala-
rakennusten tapaan Yleisten rakennusten ylihallituksessa. Eristysosasto oli tarkoitettu helposti tarttuvia tauteja 
sairastaville, ja rakennus oli puurakenteinen, jotta se voitiin sairauksien leviämisen estämiseksi tarvittaessa hävit-
tää polttamalla. Eristysosastoon lisättiin 1910-luvun alussa suuri kuistimainen parveke. Rakennus muutettiin 
vuonna 1945 lastentautien, silmätautien ja korvatautien poliklinikaksi, ja sitä kutsuttiin myös puupoliklinikaksi. Se 
purettiin A-sairaalan laajennuksen alta 1970-luvun lopulla. Viimeksi rakennuksessa oli ihotautipoliklinikan toimin-
toja ja terveydenhoitajan asunto. 
 
Talouspihan rakennukset 1800- ja 1900-lukujen vaihde – 1900-luvun loppu 
 
Sairaalan ruokahuoltoon liittyi pitkään omavarainen maatalous ja siihen kuuluvat rakennukset. Puretuista van-
hoista lääninsairaalan aikaisista rakennuksista viimeisiä olivat jääkellari, ruumishuone ja puuliiteri. Rakennuksista 
ensin toteutuivat ruumishuone ja talli, todennäköisesti heti sairaalan rakentamisen yhteydessä, ja hieman myö-
hemmin liiteri, makasiini, kellari ja sikala. Piharakennukset muodostivat mäen koillispuolelle sairaalan talouspi-
han. 

 
Kuva 38. Ruumishuonera-
kennus oli jaettu kahteen 
tilaan, joista toisessa teh-
tiin ruumiinavauksia. Yksi-
tyiskohta Lindqvistin ja 
Dalströmin  sairaalakoko-
naisuutta esittelevästä 
planssista 1881 (KA RakH II 
Iea 489:12). 
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Ruumishuoneen ja tallin piirustukset ovat laatineet Lindqvist ja Dalström 1874. Ruumishuoneessa oli myös leik-
kaussali ruumiinavauksia varten. Ilmeisesti rakennusta käytettiin lisäksi kappelina. Sisäänkäynnin yhteydessä on-
kin piirustusten mukaan ollut risti. Talli ja ruumishuone olivat tiilirakenteisia ja rapattuja. Rakennukset oli koristel-
tu uusrenessanssiaihein, ja ne olivat arkkitehtuuriltaan samaa luokkaa päärakennusten kanssa. Näiden ja päära-
kennusten väliin oli alkuun suunniteltu geometriset edustuspuistot, jotka eivät toteutuneet. (KA RakH II Iea 483, 
489.) 
 
Pieni makasiinirakennus sijaitsi tallin ja ruumishuoneen välissä, ja sen on suunnitellut rakennusylihallituksen K.V. 
Reinius vuonna 1887. Kaksi vuotta myöhemmin Reinius suunnitteli liiterin, joka oli pitkä puurakennus tallin taka-
na. Sen jatkeena oli toisessa päässä sikala ja toisessa päässä jäähuone, joka korvattiin 1906 jääkellarilla. Jääkella-
rin suunnitteli rakennusylihallituksen M. Schjerfbeck ja Th. Granstedt. He suunnittelivat samaan aikaan myös ta-
louspihassa olleen sairaalan ensimmäinen kattila- ja konehuonerakennuksen, joka oli ensimmäisen talousraken-
nuksen jatkeena. (RakH II Iea 487, 474). 
 
Talli, makasiini, konehuone ja sikala on purettu 1930-luvulla sairaanhoito-oppilaitoksen asuntolan rakentamista 
varten. Sikalan kyljessä ollut liiteri jäi tässä vaiheessa vielä paikoilleen. Muut talouspihan rakennukset ovat säily-
neet vielä pitkään käytön päätyttyä. Vuoden 1974 ilmakuvassa jääkellari ja ruumishuone vielä näkyvät, muta liite-
riä ei. Ruumishuone häviää kuvista 1980-luvulla. Jääkellari on ilmeisesti purettu vasta PET-keskuksen yhdystunne-
lin rakentamisen yhteydessä 1990-luvun lopussa. 
 
Jääkellari on puretuista rakennuksista ainoa, jonka voi paikantaa maastossa. Jääkellari on ollut osittain maan sisäl-
lä kallioleikkauksessa. Sen pohjoisseinämän voi vielä erottaa Pet-keskukselta T-sairaalalle johtavan väylän varres-
sa. Seinämä on kosteuseristetty piellä ja musta kallioleikkaus näkyy hyvin tietä varten puhkaistussa kalliossa. Jää-
kellarin yhteydessä on ollut talouspihaa radan suuntaan rajaava syreeniaita, josta on myös osa jäljellä kallion pääl-
lä. 
 
Höyrykattilalaitos ja asuntola 1930–1950-luku 
 
Kattilahuone ja siihen liittyvä asuinrakennus rakennettiin vuonna 1930. Asuntolassa oli yksi asuinkerros ja korkea 
vinttikerros. Rakennuksessa oli yhden ja kahden hengen huoneita koneenkäyttäjille, lämmittäjille, vahtimestareil-
le ja rengeille eli miespuolisille kiinteistönpitoon liittyville työntekijöille. Kattilahuoneen ja asuinrakennuksen, 
samoin kuin talousrakennuksenkin suunnittelivat vuonna 1927 Montell ja Kranck yleisten rakennusten ylihallituk-
sesta. Asuntola ja konehuone olivat arkkitehtuuriltaan samantyylisiä. Molemmat olivat ulkoasultaan klassistisvai-
kutteisia, mutta hyvin pelkistettyjä, vaaleaksi rapattuja tiilitaloja. (KA RakH II Iea 471, 487:5) 
 
Toinen talousrakennus valmistui samaan aikaan kuin energialaitos ja rakennukset liitettiin toisiinsa maanalaisin 
teknisin tiloin. Kattilalaitosta uudistettiin ja laajennettiin A-sairaalan rakentamisen alkaessa 1934. Laajennusosa 
rakennettiin vanhan jatkeeksi Hämeentien puoleiselle sivulle. Tässä vaiheessa uusittiin ja tehostettiin keskusläm-
mitystä. Lämpöä jaettiin kattilahuoneesta kaikkiin sairaalarakennuksiin paitsi veneeriselle osastolle. Kattilahuo-
neessa tuotettiin lämmön lisäksi höyryä. Aiemmin käytössä ollut konehuone ensimmäisen talousrakennuksen 
jatkeena toimi uuden kattilalaitoksen valmistumisen jälkeen jonkin aikaa röntgenhuoneena. (KA, RakH II Iea 
474:10; Klossner 1967, 179–180, 198–199, 270.) 
 
Laitokseen kuului kivihiilivarasto sekä lähes 30 metriä korkea savupiippu, joka purettiin 1962 U-sairaalan yhtey-
dessä toteutetun uuden lämpökeskuksen valmistuttua. (KA, RakH II Iea 487:5; Klossner 1967, 179–199, 270.) Hie-
man ennen oli purettu myös konehuoneen vieressä olleet asuinrakennus ja hiilikatos. 
Lääninsairaalan kokoelmassa maakunta-arkistossa on Uno Ullbergin signeeraamat piirustukset modernistiselle 
asuntolarakennukselle, jolle on kaksi eri laajuusvaihtoehtoa (TMA TLS II Ia:4). Piirustus liittyy A-sairaalan rakenta-
miseen ja konehuoneen laajentamiseen. Kiinteistöhenkilökunnalle tarkoitettua uutta asuntolaa ei kuitenkaan 
rakennettu. 
 
Lindvallin lastenkoti 1923–1950-luku 
 
Lastenkotirakennus oli U-sairaalalle johtavan ajoväylän kohdalla Kiinamyllynkadun varressa. Neiti Mimmi Lindvall 
perusti 1886 kodin turvattomille lapsille. Lindvallin kuoleman jälkeen lastenkoti muutti Turun kaupungin lahjoit-
tamalle entiselle Cronvallin puutarhatontille Kiinamyllynkatu 6:een vuonna 1923. Rakennus oli kaksikerroksinen, 
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leveärunkoinen, vaaleaksi maalattu puutalo. Tässä lastenkoti toimi U-sairaalan rakentamisen alkuun saakka, vuo-
teen 1956 saakka, ja siirtyi sitten Vasaramäkeen. 
 
Kruunun leipomo ja Rinteen talo 1800-luvun alku ja 1920-luku – 1950-luku 
 
Hämeentien varressa, nykyistä kauppakorkeakoulua vastapäätä oli kaksi tonttia, jotka siirtyivät sairaalalle vuonna 
1928 laajennusvaraksi. Toisella tonteista oli rakennusmestari Rinteen talo ja toinen oli ollut kasarmin leipomo. 
Leipomona oli kadun varressa empiretyylinen pitkä puurakennus. Lisäksi tontilla oli tiilinen piharakennus. Tiilira-
kennusta käytettiin viimeiseksi sairaiden hevosten tallina. Puurakennusta kutsuttiin myös nimellä ”Ryssän talli”, 
joten ilmeisesti puurakennustakin on lopuksi pidetty tallina. Rinteen talo oli pienehkö, kaksikerroksinen, mansar-
dikattoinen puutalo 1910-luvulta. Rakennukset purettiin vasta U-sairaalan rakentamisen yhteydessä. 
 
Medisiinan alue 
 
 Kiinamyllymäen etelärinteellä on ollut pelto- ja puutarhamaan ympäröimiä pieniä, kapearunkoisia asuinraken-
nuksia. Rakennukset on purettu 1940-luvun lopulla Medisiina-kokonaisuuden rakentamisen alkaessa. Sairaalan 
ajurin tiedetään asuneen tällä tontilla. Rakennuksissa on saattanut asua myös muita sairaalan toimintoihin liitty-
vien ammattien harjoittajia perheineen. Tämä osa on lääninsairaalan rakentamisen yleissuunnitelmassa merkitty 
käytössä olevaksi tai varatuksi maaksi (Disponerad mark) mikä viittaisi siihen, että aluetta on mahdollisesti yritetty 
jo alkuvaiheessa neuvotella tulevaksi sairaalan tontiksi. Myös Cronvallin puutarhatontti oli merkitty samoin, kun 
taas porttivahdin talon ympäristö oli merkitty jo mahdolliseksi lunastusmaaksi (Projektivad inlösen af ängsmark). 
Alue Medisiinan C:n kohdalla ja radan vieressä on ollut 1900-luvun alkupuoliskolla rakennettu lähes täyteen puu-
rakenteisia varastoja, jotka on purettu Medisiinan toteuttamisen yhteydessä. 

 
Kartta 11. Tauno Torpon piirtämässä 
matkailukartassa vuodelta 1958 (yksityis-
kohta) on nähtävissä vielä useita läänin-
sairaalan aikaisia purettuja rakennuksia: 
leipomo ja Rinteen talo Hämeentien 
varressa, lastenkoti Kiinamyllynkadun 
varressa, konehuone ja teknisen henkilö-
kunnan asunto toisen talousrakennuksen 
takana, puuparakki vastaanottolaitoksen 
kyljessä, eristysosasto A-sairaalan takana 
sekä näistä viimeiseksi hävinneet jääkella-
ri ja liiteri sairaanhoito-oppilaitoksen 
asuntolan takana radan varressa. Kupit-
taan ratapiha on käytössä ja kasarmialue 
ulottuu A-sairaalalle saakka. (TKKS.) 

 
 
 
 
 
 

 
 

5.3 Sairaalan viheralueet 
 
Sairaalan ympäristön viimeistelemiseksi ylilääkäri Karl Robert Packvalin teetti puistosuunnitelman, jonka lääkintö-
hallitus hyväksyi 1887. Puistoon hankittiin 1 200 puuta ja 53 pensasta. Puiston toteutusta valvoi puutarhurimesta-
ri A. F. Rydgren. (Klossner 1967, 119.) Yrityksistä huolimatta kyseistä suunnitelmaa ei ole tämän työn puitteissa 
löytynyt. 1920–30-lukujen taitteeseen ajoittuva kaupungin asemakartta (TMA) on ainoa käytettävissä ollut, toteu-
tunutta piha-aluetta kokonaisuutena kuvaava dokumentti. 
 
Sairaalan edustuspuistosta on olemassa suunnitelmat jo vuodelta 1874 osana Lindqvisin ja Dalströmin lasaretin 
kokonaissuunnitelmaa. Suunnitelmaan kuuluivat sairaalarakennuksia ympäröivät geometriset puistosommitel-
mat, muun puistoalueen ollessa asemapiirrosmerkintöjen perusteella ilmeisesti aiempaan maankäyttöön liittyviä, 
olemassa olevia reittejä ja istutuksia. Puistosuunnitelmaa uudistettiin 1880-luvun alussa. Silloin kokonaisuuteen 
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Kartta 12. Talousrakennuksen 
asemapiirros 1874, johon kuu-
luu puistosuunnitelma (KA, 
RakH II Iea 473:1a). Mäen itä-
puoli (kuvassa ylhäällä) on 
ensin suunniteltu varsin edus-
tavaksi. Tätä puolta koristavat 
geometrisen puistosommitel-
mat ja piharakennukset on 
sijoitettu kaupunginpuoleiselle 
sivulle. Talousrakennuksen 
eteen suunniteltu soikea puis-
tikko on toteutunut, ja se on 
uudistettuna edelleen olemas-
sa. Suurimman osan puistoa 
muodostaa tässä kuitenkin 
vanhaan maankäyttöön perus-
tuvat puistokäytävät, jotka 
näkyvät pienemmässä kartassa. 
Karttaan on lisäksi merkitty 
aiemmat Cronvallin rakennuk-
set.  

 

lisättiin vastaanottolaitos ja edustuspuistikkoja yksinkertaistettiin ja karsittiin. (KA, Rak II Iea 473: 1a, 489:12 
494:1, 489:12). On todennäköistä, ettei sairaalan ympäristössä kuitenkaan tapahtunut mittavaa ympäristöraken-
tamista ennen vuoden 1887 puistohanketta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Kartta 13. Yksityiskohta lääninsairaalasuunnitelmaa esittelevästä näyttelyplanssista (KA, 
RakH II Iea 489:12) vuodelta 1881. Edelliseen verrattuna puistosommitelmaa on hieman 
yksinkertaistettu karsimalla kaupunginpuoleisia istutuksia. Piharakennukset on siirretty 
päärakennusten itäpuolelle (kuvassa ylhäällä). Erona vuoden 1874 suunnitelmaan on myös 
vastaanottolaitoksen (6.) lisääminen piharakennusten tilalle kaupunginpuoleiseen rintee-
seen. 

 
Rakennuksia korostavat puistosommitelmat toteutuivat melko lailla toisin 
kuin Lindqvistin ja Dalströmin piirustuksissa 1874 ja 1881. Näistä suunni-
telmasta toteutui talousrakennuksen kaupunginpuoleisessa päädyssä 
edelleenkin oleva soikea istutusalue, joka sai suurennettuna korostetum-
man osan kuin suunnitelmissa 1874 ja 1881. Näissä piirustuksissa olleet, 
sairaalarakennusten päissä olevat monimuotoiset ja osittain puukujantein 
toisiinsa yhtyvät puistikot eivät toteutuneet. Näiden sijaan sairaalaraken-
nusten sisäänkäyntipuolille (eli talousrakennuksen pitkille sivuille) istutet-
tiin symmetriset lehmusrivit suorakaiteen muotoiselle puistikkoalueelle. 
Nämä puistikot ovat edelleen olemassa. Muu osa mäkeä jäi vapaamuotoi-
semmaksi mäkipuistoksi (kuten Lindqvistin ja Dalströmin suunnitelmissa). 
Maisemapuisto muodostui maastoa mukailevista, kaartuvista käytävistä ja 
niiden varsilla olevista istutuksista, joista ainakin osa oli ilmeisesti ollut 
olemassa jo ennen sairaalaa. Istutusten määrä kuitenkin lisääntyi 1887 
huomattavasti, joten puiston on täytynyt uudistua tässä vaiheessa koko 
alueella. 

 
Kuva 439. Keskuspuistikko ensimmäisen talousrakennuksen päädyssä on yksi 
merkittävimmistä ympäristökohteista sairaalan puistossa. Se on ainoa toteutu-
nut aihe, joka oli alkuperäisessä suunnitelmassa vuosilta 1874 ja 1881. 
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Kuva 40. Suorakaiteen muotoinen lehmusrivein reunustettu puistikko lasaretti-
osaston (vas.) ja ensimmäisen talousrakennuksen (oik.) välissä. Lehmukset ovat 
vanhoja lääninsairaalan istutuksia 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kartta 14. 1920-ja 1930-lukujen taitteeseen ajoittuva Turun 
asemakartta (TMA) on tässä yhteydessä ainoa lääninsairaalan 
viherympäristöä jokseenkin hyvin kuvaava kartta. Siitä on nähtä-
vissä, että lasarettiosaston, veneerinen osaston ja ensimmäisen 
talousrakennuksen edustoille on muodostettu omat puistikot, 
joita polut halkovat. Talousrakennuksen päädyssä on medaljon-
kimainen keskuspuistikko, joka kuului aiheena jo vuosien 1874 ja 
1881 suunnitelmiin. Kartassa näkyy myös Kiinamyllynkadun 
jatkeen uusia linjaus, jolla on varauduttu sairaalan laajenemiseen 
A-sairaalana kasarmialueelle. Hämeentulli näkyy vielä aukiomai-
sena kuvan vasemmassa yläkulmassa. 
 
 

 
 
 
 

 
 
U-sairaalan toteutuksen yhteydessä rakennettiin pienehkö, mutta maisemallisesti tärkeä puistikko sairaalan uu-
den sisäänkäynnin yhteyteen lähelle Hämeentietä. Istutuksissa on käytetty 1960-luvulle tyypillisesti havupuita: 
makedonianmäntyä, sembraa ja harmaapihtaa. Puistossa on kookas suihkulähde, joka on tällä hetkellä tyhjä. 
Ypyät arvostivat alueen vanhaa puustoa erityisesti lämpölaitoksen alueella. U-sairaalan asemapiirrokseen 1959 
(TKA rak) on tähän kohtaan kirjoitettu ”Kaikki puut säilyte-
tään”. 
 
 

Kuva 41. Lämpökeskukselta T-sairaalan parkkitaloon kulkevan reitin varrella 
on uusia tasokkaasti toteutettuja istutuksia. 

 
 
 
 
 
 
Säilyneisyys ja erityiset arvot 
 
Vanhan lääninsairaalan tonttialue on sairaalan jatkuvaan uudistumiseen ja laajenemiseen verraten melko hyvin 
säilynyt. Suurimmista laajennushankkeista eli A-, U- ja T-sairaaloista sekä lääketieteen laitoksesta U-sairaala ja A-
sairaalan C-siipi ovat toteutuneet vanhan tonttimaan alalla – muita varten on lunastettu lisää maata. U-sairaala 
haukkasi vanhasta tontista sen alavat osat Hämeentien varressa. Nämä osat olivat talouskäytössä, joten U-
sairaalan alle jääneiden viheralueiden rooli puistokokonaisuudessa oli pienempi kuin mäellä olevien osien. Nykyi-
nen puistoalue on edelleen suurelta osin vapaamuotoisen maisematyylin mukaista, luonnonmukaisuutta jäljitte-
levää puistoa, jonka hahmo perustuu osittain tivolinaikaisiin aiheisiin ja istutuksiin, osin Packvalinin aikaiseen uu-
distamiseen sekä myöhemmän historian kuluessa tapahtuneisiin muutoksiin. Aivan viime vuosina puistoalueelle 
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on tehty tasokkaita uusia istutuksia. Erityisesti mainittakoon ensimmäisen talousrakennuksen edustalla olevan 
keskuspuistikon (kartta 15: A1) ja T-sairaalan pysäköintitalolta lämpökeskukselle johtavan väylän varressa olevat 
istutukset (kartta 15: E1). 
 
 
Kuva 42. Vastaanottolaitoksen edessä olevalla tammella on erikoinen kasvu-
tapa. Puu on lääninsairaalan historialliseen puistoon kuuluva arvokas yksit-
täinen elementti. 

 
 
 
 
 

 
Kuva 43. Vanhaa jalavarivistöä ja raja-aidan kiviperustus veneerisen osaston ja Medisiinan välissä. 
Tämä on erityisen viihtyisä ja liikenteellisesti rauhallisin osa sairaalan historiallista puistoa. Muut 
puiston säilyneet kokonaisuudet ovat läpikulkumaisia tiloja.  

 
 
Säilyneitä, vanhoja läänisairaalanaikaisia puistoaiheita ovat edellä mainittujen 
geometristen puistikoiden ja puistokäytävien lisäksi alueen vanhimmat puut, 
porttivahdin talon ja U-sairaalan paikoitustalon välistä mäelle nouseva puistokäy-
tävän linja puineen (kartta 15: B1) sekä osa vanhaa tontinrajaa mukailevista istu-
tuksista. Rajaavia, viherjulkisivun muodostavia puita on säilynyt Kiinamyllynka-
dun varressa olevalla mäkiosuudella U- ja A-sairaaloiden välissä ja veneerisen 
osaston eteläpuolella (kartta 15: A3, A4). Sairaanhoito-oppilaitoksen asuntolan 
pohjoispuolella lähellä rautatietä on säilynyt kappale vanhaa tonttia rajaavaa 
syreeniaitaa puretun jääkellarin kohdalla (kartta 15: B2). Yhdessä kellarista muis-
tuttavan kallioseinämän kanssa syreeniaita muodostaa pienen, mutta mielenkiin-
toisen jäänteen vanhasta lääninsairaalasta. Muita säilyneitä yksittäisistä puis-
toelementtejä ovat raja-aidan graniittiperustus ja tähän liittyvä puukuja veneeri-
sen osaston ja Medisiinan välissä (kartta 15: A3), yksittäinen suuri ja muodoltaan 
erikoinen tammi vastaanottolaitoksen kaupunginpuoleisella edustalla (kartta 15: 
M1), vanhat ja kookkaat saarnet vastanottolaitoksen eteläpuolella ja keskuspuis-
tikossa (kartta 15: M2, M3) sekä vanhasta pääsisäänkäynnistä muistuttava sään-
nöllinen puusommitelma porttivahdin ja alilääkärin talojen välistä pienen matkaa 
ylös mäkeä (kartta 15: B1). Tietä tässä kohdin ei enää ole, mutta puurivit kertovat 
hyvin vanhan tien paikan. Vanha tie on kulkenut myös U-sairaalan takaa lämpö-
keskuksen kohdalta ylös mäelle. Kylmäkaasutinsuojan kohdalla on edelleen säily-
nyt muutama vanha puu. Tämän alueen puuston varjelu oli osa U-sairaalan 
suunnittelua. 
 
 
Kuva 44. Jääkellarin seinämää ja syreeniaitaa vanhan talouspihan rajalla. 
 

 
Säilyneitä vanhoja puulajeja ovat lehmus, tammi, saarni ja vaahtera. Vanhoista valokuvista (LAS) on tunnistetta-
vissa, että alueella on lisäksi ollut koivua, omenaa, pihtoja, jasmikkeita. Ensimmäisen talousrakennuksen sivuilla 
eli vanhan lasarettiosaston ja veneerisen osaston edustalla olevat lehmukset on jossakin vaiheessa 1900-luvun 
alkuvuosikymmenillä leikattu. Puut on joko leikattu muotoon tai ne on tapitettu, mistä kertoo runkojen haaroit-
tuminen samalta korkeudelta. Ensimmäisen talousrakennuksen edustalla olevassa keskuspuistikossa on nykyisin 
hedelmä- ja koristepuita sekä perennoja. Uusitut istutukset soveltuvat hyvin arvokkaaseen viherympäristöön. 
 
U-sairaalan puisto suihkulähteineen on säilynyt hyvin. Kiinamyllynkadun puolella puiston pitkiksi kasvaneet havu-
puut muodostavat puukujamaisen viherkäytävän jalkakäytävän molemmin puolin. Kujanne toimii rauhoittavana ja 
pehmentävänä välittäjäosana vilkkaan risteysalueen ja laitosympäristön välillä. Puiston maisemallisena parina on 
A-sairaalan vastaava edustuspuisto, jonka puusto niin ikään sijoittuu kadun varteen puistokatumaisesti. Näiden 
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puistojen välissä on käynti U-sairaalaan. Mikäli sisäänkäynnin liikenteellinen merkitys vähenee, voidaan kadun 
varren puurivistöä jatkamalla täydentää puistokatuosuutta. 

 
 
Kuva 45. Porttivahdin ja alilääkärin talojen välistä ylös vanhan lääninsairaalan 
pihapiiriin johtava vanha pääreitti oli reunustettu puuistutuksin. Sisäänkäynti 
siirtyi uusien päärakennusten myötä ensin A-sairaalan edustalle ja sitten U-
sairaalan kohdalle lähelle Hämeentietä.  Suora osuus vanhasta tiestä on nykyisin 
nurmetettu, mutta linja on nähtävissä puiden välissä. Tästä eteenpäin reitti on 
maastoa mukaillen kaareva ja edelleen käytössä. 
 
 
 
 
 

 
Kartta 15. Viherympäristön arvot. 
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5.4 A-sairaala ja teoreettiset laitokset 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartta 16. A-sairaala ja teoreettiset laitokset. 

 
A-sairaala (rakennukset 4, 5 ja 6) 
 
Rakennettu 1934–1937 
Suunnittelija Lääkintöhallitus Jussi Paatela ja Uno Ullberg, väritys Erik Bryggman 
Arkkitehtuuri 1930-luvun modernismi, funktionalismi 
Runko sekarunko, pilarit ja välipohjat teräsbetoni, ulko- ja väliseinät tiili  
Vuoraus harjattu rappaus 
Vesikatto nyk. tasakatto, bitumi / pulpettikatto konesaumattu pelti / tasakatto, viherkatto 

aik. satulakatto, pelti (A), aumakatto, teräs (C), tasakatto, bitumi (B) 
Kerrosluku 8, 3 
Kerrosala 23 513 kem2 
Tilavuus  98 758 m3 

Muutokset 1960 röntgenosaston muutos / Pekka Sivula 
1967 B-siiven korotus / Veli Paatela 
1970–71 C- siiven peruskorjaus /Heikki Sarainmaa / Veli Paatela 1970  
1974–75 laajennus, keskushalli ja uusi hissitorni / Kaija ja Veli Paatela 
1976–78 laajennus, rtg- ja teho-osastot (D-siipi) / Kaija ja Veli Paatela, Veli ja Arno Paatela 
1979 julkisivujen korjaus 
1985–87 julkisivurappausten uusiminen 
1986 laajennus, tupakkahuone / Veli ja Arno Paatela 
1990–91 laajennus, rtg- ja teho-osastojen lisätilat (D-siipi) / Veli ja Arno Paatela 
1995–96 vuodeosastojen peruskorjaus / Reino Koivula 
1998 teho-osaston laajennus ja peruskorjaus / Reino Koivula 
2000 C-siiven iv-konehuoneet ja vesikatot / arkkitehtitoimisto Paatela – Paatela & Co 
2007 huoltopiha 
2014 A-, B- ja D osien muutos / arkkitehtiryhmä Reino Koivula 
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Kuva 46. A-sairaala muutti itäisen Turun kaupunkikuvan täydelli-
sesti ja loi selkeällä modernistisella suunnittelumallillaan voima-
kasta vastakohtaa matalalle ruutukaavakaupungille. Kuva 1930- 
ja 1940 -lukujen taitteen vaiheilta. (LAS.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uuden kirurgisen sairaalan suunnittelu oli käynnistynyt 1920-luvulla. Valmistelevina rakennustoimenpiteinä to-
teutuivat uusi talousrakennus, uusi kattilalaitos ja teknisen henkilökunnan asuntola. Uudelle päärakennukselle 
laadittiin myös piirustukset. Kirurgista sairaalaa soviteltiin aiempien tonttirajojen sisään ensin yksiosaisena uudis-
rakennuksena vanhan eristysosaston paikalle, ja sitten kaksiosaisena ratkaisuna eristysosaston ja vastaanottolai-
toksen edustalle rinteeseen. Tonttia laajennettiin 1928, jolloin sairaalan tontti sai kutakuinkin nykyiset mittansa, 
ja A-sairaalaan suunnittelulle saatiin väljemmät puitteet. Siirryttäessä 1930-luvulle tontin suurenemisen lisäksi 
arkkitehthtisuunnittelu muuttui klassisia tyylejä kierrättävästä tyylistä funktionalismiin. Uuden sairaalan 
ensimmäiset modernistiset suunnitelmat olivatkin hyvin hienostuneita. Vaikka suunnittelun pitkittyminen oli 
sairaalatoiminnan kannalta vaikeaa, on kulttuuriympäristön kannalta rikkaus, että A-sairaala toteutui 
nimenomaan modernistisena rakennuksena. 1920-luvulla alkanutta A-sairaalaprojektia edustaa edellä mainittu 
toinen talousrakennus (rakennus 9). 
 
 
Kartta 17. Onni Tarjanteen laatima, toteutumaton laajennussuunnitelma vuodelta 1925. 
Akateeminen koulutus oli alkanut uudelleen Turussa ja tämä vaikutti sairaalankin suunnit-
teluun. Karttaan on kuvattu uudet yliopistolliset klinikat. Uusi kirurginen sairaala olisi tässä 
mäen päällä, vanhan eristysosaston paikalla. Sen vieressä oleva vastaanottolaitos olisi 
muutettu korva, silmä-, nenä- ja kurkkuklinikaksi. Nykyisen lämpökeskuksen paikalle eli 
lähelle vanha ruumishuonetta oli määrä rakentaa patologis-anatominen laitos. (KA RakH II 
Iea 470:8.) 

 
 
Suunnittelun viivästymisen hyviä puolia on myös, se että A-sairaala voitiin 
rakentaa uutta, vuonna 1935 perustettua keskussairaalajärjestelmää aja-
tellen. Vuonna 1937 valmistunut A-sairaala oli valmistuessaan Suomen 
ensimmäinen seudun kuntien ja valtion yhteinen keskussairaala, vaikka 
sitä edelleen nimitettiin (uudeksi) lääninsairaalaksi. Keskussairaalan koko 
määrittyi keskussairaalapiirin asukasluvun mukaan. Turun keskussairaalas-
sa oli potilaspaikkoja yhteensä 525, joista A-sairaalassa 298. Sairaalaan 
kaikista paikoista kunnilla oli 305 ja valtiolla 170. Vuodepaikkoja oli yh-
teensä 350. 
 

 
 
 
Kuva 47. Rakennuksen koko kasvoi suunnittelun edetessä. 
Tässä Jussi Paatelan allekirjoittamassa A-sairaalan piirus-
tuksessa vuodelta 1933 asuntosiipi on vielä kolmikerroksi-
nen ja sairaalan pääty ikkunaton. Piirroksessa on funktiona-
listisia yksityiskohtia, jotka eivät toteutuneet: veistokselli-
sen kaareva ajoramppi, lipan alla oleva kattoterassi ja pää-
dyn pyöröikkuna. (KA RakH I Iea 476:21.) 
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Kuva 48. A-sairaalan perspektiivikuva lääninsairaalan arkistokokoelmasta (TMA TLS II Ia:2). Piirroksessa korostuu päädyn aurinkoparvekkei-
den arkkitehtoninen merkitys. Piirtotavalla on myös saatu julkisivu näyttämään todellista nauhamaisemmalta. 

 
 
Funktionalistisen rakennuksen ovat suunnitelleet ansioituneet sairaala-arkkitehdit Jussi Paatela ja Uno Ullberg. 
Sairaala valmistui 1937. Paatela oli Lääkintöhallituksen johdossa vuoteen 1936 saakka, ja hänen seuraajansa Ull-
berg otti vastuun projektin viemisestä loppuun.  Kokonaisuuteen kuuluu kahdeksankerroksinen päärakennus eli A-
siipi ja samankorkuinen asuntolasiipi C sekä alun perin kaksikerroksinen B-siipi. Rakennus suunniteltiin moderniksi 
suursairaalaksi, korkeaksi torniin keskitetyksi blokkisairaalaksi, jonka tilankäyttö perustui keskikäytävämalliin. 
Rakennus oli yksinkertaisuudessaan tehokas: selkeä sisäänkäynti, josta kumpaankin suuntaan erkani yhdet käytä-
vät. A-sairaalaa on sittemmin laajennettu alaosistaan, ja nykyisin se on tilankäytöltään U-sairaalan kaltainen jalus-
ta ja torni -mallin sairaala eli breitfuss. Laajennukset eivät kuitenkaan näy kadunpuoleisessa julkisivussa. 
 
A-rungossa toimi aluksi kirurgiset ja sisätautien osastot sekä silmä- ja korvapoliklinikat, C-siivessä oli lääkärien ja 
hoitajien asunnot, ja B-siivessä leikkaussalit ja röntgen. Rakennustyöt aloitettiin 1934 A-, B- ja C-siipien perustus-
töillä ja A-rungon ja talousrakennuksen yhdistävän tunnelin louhinnalla. Rakentaminen oli välillä pysähdyksissä 
piirustuksien hyväksymisiä ja rahoituspäätöksiä odotellessa. Harjakorkeuteen päästiin 1935.  A- ja C-osa otettiin 
käyttöön vuonna 1937 ja B-siipi vuonna 1938.  Samana vuonna valmistuivat uusi ruumishuone ja kappeli, joita ei 
tosin heti otettu käyttöön. Toimintojen siirto aiheutti luonnollisesti ketjureaktiona vanhojen tilojen käyttötarkoi-
tusten muutokset ja niihin liittyvät korjaus- ja muutostyöt vanhan lääninsairaalan rakennuksissa. Tällaisena sairaa-
la toimi 1960-luvun lopulle saakka, tosin avaraksi suunniteltu rakennus kävi jo 1950-luvulla ahtaaksi. (Klossner 
1967, 201–202, 211–217; Havia 2006, 56, 84.) 
 
A-sairaala otettiin käyttöön juuri ennen toista maailmansotaa. Laitos joutuikin vuoteen 1945 saakka toimimaan 
sotasairaalana. Vuonna 1943 suurin osa Turun keskussairaalasta siirtyi Turun yliopiston hallintaan, sillä kaupunkiin 
oli perustettu Suomen toinen lääketieteellinen tiedekunta, joka tarvitsi keskussairaalan opetussairaalaksi. Laitos 
muuttui yliopistolliseksi keskussairaalaksi ja lääninsairaalavaihe päättyi. Luovutuskirja, jolla koko sairaala kiinteis-
töineen ja irtaimistoineen luovutettiin yliopistolle, allekirjoitettiin päätöksenteon monimutkaisuuden vuoksi vasta 
1958. (Havia 2006, 55–56; Klossner 1967, 214–216.) 
 
Muutokset 
 
C-siipeä muutettiin henkilökunnan asuntolasta sairaalakäyttöön koko 1960-luvun ajan tilantarpeiden yhä kasvaes-
sa. C-siipeen sijoitettiin mm. gynekologian poliklinikka, osa silmäklinikasta ja laboratoriotilat sekä sairaalan ap-
teekki. Kellarikerrokseen tuli happikeskus. B-siiven röntgenosaston saneeraus oli alkanut vuonna 1960, suunnitte-
lijana oli arkkitehti Pekka Sivula. B-siiven korotusta suunnittelemaan kutsuttiin 1967 Veli Paatela, joka oli isänsä 
Jussi Paatelan tavoin erikoistunut sairaalarakentamiseen. Korotusosaan tuli leikkausosaston pukutilat, kirurgian 
luentosali ja kirjasto sekä kirurgian ja anestesiologian hallinto. Laajennus valmistui samoihin aikoihin U-sairaalan 
kanssa. U-sairaalaan muuttivat A-sairaalasta korva- ja silmäklinikat vuodeosastoineen sekä lastenkirurgia. Näiltä 
vapautuneita A-sairaalan tiloja järjesteltiin uudelleen kirurgiaa, ensiapua ja teho-osastoa varten. Kirurgia oli alka-
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nut erikoistua, ja neurokirurgia, sydän- ja verisuonikirurgia sekä ortopedia saivat omat osastonsa. (Kojo 1997, 
385–388; Havia 2006, 84–85.) 
 
 
Kuva 49. A-sairaalan eteläjulkisivu. Oikealla B-siipi, jota on hieno-
varaisesti korotettu yhdellä kerroksella 1960-luvun lopulla. Kadun ja 
B-siiven väliin jää pienimuotoinen aukio, jota käytetään paikoituk-
seen. A-osa liittyy katutilaan läpiajettavan rampin kautta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A-sairaalan täydellinen saneeraus käynnistyi vuonna 1969 alkaen C-siivestä, joka otettiin nyt kokonaan sairaala-
käyttöön. Suunnittelijaksi valittiin arkkitehti Heikki Sarainmaa, joka sittemmin luopui tehtävästä. Sarainmaan alle-
kirjoituksin kuitenkin hyväksyttiin osa lupakuvista. Sarainmaa työsti samaan aikaan toisen talousrakennuksen 
muutostöitä. B-siiven korotuksen suunnitellut Veli Paatela vei C-siiven peruskorjauksen suunnittelun loppuun. 
Suunnitelmat valmistuivat vuonna 1971 ja C-siiven uudistetut tilat otettiin käyttöön 1973. Työ jatkui A-rungon 
korjauksena ja laajennuksena, jonka suunnittelusta vastasivat Kaija ja Veli Paatela. Muutokset toteutettiin 1974–
75 alkaen uudesta sisäänkäynnistä eli keskushallista, joka toteutettiin A- ja C-osien väliin. Tätä aiemmin osien 
välistä oli käynti ylös mäelle. Laajennus kytki aiemmin vain parvekkeiden yhdistämät A- ja C-siivet alimmista ker-
roksistaan yhdeksi rakennukseksi. Samalla jo korjattuun C-siipeen asennettiin kahden potilashissin hissitorni jat-
kamalla rakennuksen rapattua julkisivua pihan puoleisen laajennusosan päälle. A-sairaalaan vanhan pääsisään-
käynnin yhteyteen rakennettiin peruskorjauksen yhteydessä lähes 60-metriä pitkä käytävämäinen ensiapupolikli-
nikka, joka kattoi koko kerroksen ja yhdistyi uuteen keskushalliin. Ensiavun ajanmukaistaminen olikin yksi muutos-
töiden päätavoitteista. 1970-luvun korjausten yhteydessä rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä uusittiin ja laiteli-
säykset vaikuttivat luonnollisesti rakennuksen ulkoasuun. Iv-konehuoneille rakennettiin omat lisäkerroksensa A- 
ja B-siipien katoille ja C-siiven jatkeeksi.  (TKA rak; Kojo 1997, 385–388; Havia 2006, 84–89.) Keskushallin taakse 
tehtiin 2007 katettu huoltopiha, jossa on viherkatto. 
 
A-sairaalan toimenpidevyöhykettä laajennettiin Kaija ja Veli Paatelan suunnitelmin 1976–78 rakentamalla lisäosa 
sairaalan taakse. Pihalta purettiin vanha eristysosasto, joka oli viimeksi palvellut mm. lastenosastona ja korvapoli-
klinikkana. Uuteen laajennusosaan sijoitettiin röntgenosasto, sisätautien ja kirurgian teho-osasto sekä kirurgian 
klinikan leikkaussali ja heräämö. Vuosina 1985–87 uusittiin julkisivurappaus. Julkisivuja oli uusittu osittain myös 
1979 maalamalla ja vaihtamalla ikkunoita. Laajennusosaan tehtiin 1986 pieni lisälaajennus, kun viidenteen kerrok-
seen toteutettiin Veli ja Arno Paatelan piirtämä erillinen, ulokemainen tupakkahuone. Teho-osastolle ja kirurgian 
osastolle tehtiin lisälaajennus vuosina 1990–91 mm. magneettikuvauskalustoa varten. Laajennus suunniteltiin Veli 
ja Arno Paatelan toimistossa. Teho-osastoa ja päivystyslaboratoriota laajennettiin edelleen vuonna 1998, samaan 
aikaan vanhaa teho-osastoa peruskorjattiin. Muutokset suunnitteli Arkkitehtiryhmä Reino Koivula. Vuodeosasto-
jen peruskorjaus tehtiin 1995–96, ja sekin toteutettiin Arkkitehtiryhmä Reino Koivulan suunnitelmin. Alkuperäi-
sessä pohjakaavassa vuodeosastoilla oli joka kerroksessa kaksi osastoa, joiden saniteettitilat olivat käytävällä. 
Muutoksessa vuodeosastojen potilaspaikat vähenivät, sillä joka kerrokseen jäi enää yksi osasto ja wc- ja pesuti-
loista tuli huonekohtaiset. (TKA rak). 
 
Kun 1990-luvulla Turku ja ympäristökunnat olivat yhdistämässä päivystystoimintoja, oli esillä vielä A-sairaalan 
käyttö keskitettyyn päivystykseen. Tämä osoittautui kuitenkin mahdottomaksi; yöpäivystyksen ja erikoissairaan-
hoidon päivystyksen keskittäminen jäi odottamaan T-sairaalan valmistumista. T-sairaalan valmistuttua uusiin ti-
loihin siirtyivät A-sairaalasta päivystys, ensiapu, teho-osastot, kirurgia, neurologia, fysiatria, ja kliininen neurofy-
siologia. Päiväkirurgia leikkaussaleineen ja heräämöineen sekä kuvantamistoiminnot jäivät A-sairaalan D-osaan. 
Vapautuneisiin tiloihin muutti silmäklinikan leikkaussalit ja poliklinikka. B-siipeen on tulossa lisää silmäklinikan 
tiloja sekä gastroenterologia. B-siiven ylimmässä kerroksessa on kirurgian hallinto- ja opetustilat. A-sairaalan 1–3 
kerrosten eli toimenpidevyöhykkeen korjaus on tätä kirjoitettaessa käynnissä. A-runko tullaan näiltä osin sisätiloil-
taan yhdistämään B-siipeen. Muutosten suunnittelusta vastaa Arkkitehtiryhmä Reino Koivula. C-siipeä ei tois-
taiseksi olla muuttamassa. C-siiven alimmat kerrokset ovat pääosin sairaalakäytössä. Niissä on mm. poliklinikka-
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toimintoja (sisätaudit, neurologia ja kliininen neurofysiologia), toimisto- ja opetustiloja, sekä laboratorioita ja 
näytteenottotiloja. Ylimmissä kerroksissa on anestesiologian laitos, kuvantamiskeskuksen hallinto sekä kokoustilo-
ja. 
 
Säilyneisyys ja erityiset arvot 
 
A-sairaalan pääjulkisivujen arkkitehtuuri on hyvin säilynyt. Rakennukseen tehdyt muutokset ja laajennukset näky-
vät B-siiven korotusta lukuun ottamatta vain pihan puoleisissa sivuissa. Sisätiloiltaan rakennus on uudistunut use-
aan kertaan. C-siiven kaksi porraskäytävää ovat hyvin lähellä alkuperäistä. Porrashuoneen lattiapinnat, käsijohteet 
ja hissi liukuveräjineen ovat alkuperäiset. B-siiven toinen (A-runkoa lähellä oleva) porraskäytävä on myös säilynyt 
lattiapinnoiltaan ja kaiteiltaan, samoin A-rungon länsipäässä oleva portaikko. 
 
Arkkitehtonisesti rakennuksen tärkeimmät elementit ovat mittasuhteet ja hahmo, A-siiven länsipäädyn parve-
kesommitelma sekä vanha pääsisäänkäynti, johon kuuluvat teräslasiset ovet, sadekatos ja ajoramppi. Rakennuk-
sen valkea väri ja sille kontrastiset siniset markiisit ikkunoiden yhteydessä ovat A-sairaalalle luonteenomaiset. 
Sinistä on käytetty aksenttina myös sisätiloissa. Rakennuksen sijoittuminen ympäröivään kaupunkitilaan on tehty 
1930-luvun modernien suunnitteluihanteiden mukaisesti. Sisäänvetojen ja korokkeellisen sisäänkäynnin sekä eri-
laisten välitilojen, muurien ja kiveysten kautta massiivinen rakennus liittyy katutilaan hienostuneesti ja viestien 
aikakauden suunnittelun päämääriä. A-sairaala on merkittävä osa laajempaa kaupunkikuvallista kokonaisuutta, 
johon kuuluu lisäksi kappeli ja Medisiina-kompleksi. Kokonaisuus on arkkitehtonisesti yksi Turun tärkeimmistä 
modernin laitosrakentamisen sarjallisista kokonaisuuksista. Arkkitehtuuri on kestänyt aikaa erinomaisesti ja ra-
kennusta on voitu muunnella onnistuneesti muuttuvien tarpeiden mukaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvat 50–52. C-siiven porraskäytävät ovat säilyneet alkuperäisinä myös. molemmat hissit ovat alkuperäiset. A-rungossa ja B-siivessä on 
säilynyt kummassakin yhdet portaikot autenttisina. Käsijohteet ovat lakattua koivua, ja ne on eri portaissa muotoiltu eri tavoin. Askellankut 
ovat mosaiikkibetonia. 

 
A-sairaala edustaa arvokkaalla ja näkyvällä tavalla varhaista modernismia. Rakennuksen arvostetut suunnittelijat, 
projektin suuruus ja vaativuus sekä liittyminen keskussairaalajärjestelmän luomiseen ja modernin arkkitehtuurin 
ensimmäisiin suurhankkeisiin tekevät A-sairaalasta rakennushistoriallisen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän. 
 
Kappeli 
 
Rakennettu 1937–38 
Suunnittelija Lääkintöhallitus Ragnar Wessman 1936 
Arkkitehtuuri 1930-luvun modernismi, funktionalismi 
Runko tiili 
Vuoraus rappaus, lasi 
Vesikatto räystäätön pulpettikatto, piilolappeet / bitumikermi 
Kerrosluku 1 
Muutokset 1986–87 muutos obduktiotiloiksi / arkkitehtitoimisto Sigge 
 2004 muutos kappeliksi ja laajennus / arkkitehtitoimisto Matti Takala 
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Kuva 53. Kappeli taustallaan niin ikään Ragnar Wessmanin suunnittelema 
Medisiina A (vas.) ja Jorma Järven suunnittelema Medisiina B (oik.). Sairaa-
lan muut kappelit ovat muiden rakennusten sisällä. itsenäinen kappelira-
kennus osana julkista kaupunkitilaa muistuttaa herkällä tavalla siitä, miten 
kuolema on erottamaton osa sairaalan toimintaa. 

 
 
 
 
 
 
 
Lääkintöhallituksen arkkitehti Ragnar Wessmanin suunnittelema pieni kappeli on arkkitehtuuriltaan italialaista 
klassismia henkivä, funktionalistinen, äärimmäisen niukkailmeinen ja harmoninen rakennus. Vesikatto on pää-
tynostoin tasakatoksi naamioitu räystäätön ja loiva pulpettikatto. Kappelin julkisivu on sileäksi rapattu ja valkoi-
nen. Fasadin ainoat aiheet ovat portaalimaiset, graniitilla kehystetyt aukot: 4 x 3 -ruutuinen ikkuna kadun puolella 
ja sisäänkäynti aukion puolella. Kappeli valmistui samaan aikaan A-sairaalan kanssa. A-sairaalan matalan B-siiven 
ja kappelin väliin jätettiin pieni, mutta tilallisesti merkittävä aukio, joka erotettiin julkisesta katutilasta muurilla 
omaksi intiimiksi sisäpihakseen. Tilan rauhoittaminen oli kappelin käytön kannalta perusteltua. Wessman täydensi 
tilallista sommitelmaa hieman myöhemmin, vuonna 1948 valmistuneella lääketieteen laitoksella, joka sijoitettiin 
aukion taakse. 

 
 
Kuva 54. A-sairaala B-siipineen, kappeli ja Medisiina A muodostivat 1940-luvulla 
varsin modernistisen sarjan kappalemaisia rakennuksia ikään kuin rytmikkäänä 
sommitelmana erimittakaavaisia palikoita. Rakennusten edustoille muodostuu 
merkittäviä katutiloja: A-sairaalan sisääntulokoroke, A-sairaalan B-siiven avoin 
aukio ja kappelin suljettu piazza. Tätä linjaa jatkoi omalla tavallaan vielä 1950 
luvulla Medisiina B ja C sisäänkäyntiaiheineen.  

 
 
 
 
 

A-sairaalan suunnitteluvaiheessa uusi kappeli aiottiin toteuttaa vanhan vuonna 1800-luvun lopulla rakennetun 
ruumishuoneen lisäosaksi ylös mäelle.  Lääninsairaalan piirustusarkistossa (TMA TLS II Ia:1) on päiväämättömien 
asemapiirrosten joukosta kartta, jossa ruumishuoneen jatkeeksi on merkitty uudisrakennus nimellä ”kappelin 
laajennus”. Vanhaa ruumishuonetta käytettiin siis myös kappelina. Uusi kappeli valmistui samaan aikaan kuin A-
sairaala, mutta sitä ei vielä otettu käyttöön. Ilmeisesti vanha ruumishuone toimi vielä A-sairaalan valmistuttua 
jonkin aikaa edelleen sekä ruumishuoneena, kappelina että obduktiotilana. 
 
Samasta arkistosta löytyy toinenkin toteutumaton kappelisuunnitelma, niin ikään päiväämätön ja allekirjoittama-
ton. Siinä kappeli on erillinen uudisrakennus, johon kuuluu ruumishuone, pesuhuone ja obduktiosali sekä pieni 
huone omaisia varten. Tähän liittyvää asemapiirrosta ei ollut kyseisessä arkistossa, mutta toteutunut kappeli on 
hyvin lähellä tätä suunnitelmaa. Ilmeisesti kyse on nykyisen kappelin luonnostelusta. Toteutunut kappeli on saa-
nut kyseisestä suunnitelmasta pelkistetymmän ilmeen. Lisäksi toteutunut rakennus on tätä suunnitelmaa laajempi 
sisältäen siipiosan, johon on sijoitettu laajemmat ruumiiden käsittely-, tutkimus- ja säilytystilat. Aikaisemmassa 
suunnitelmassa kyseiset tilat olisi toteutettu kellarikerrokseen. 
 
Lisäksi kyseisestä arkistosta löytyy Wessmanin signeeraamia toteutumattomia kappelipiirustuksia vuodelta 1939. 
(TMA TLA II Ia.) Näissä kuvissa kappeli on kaksikerroksinen ja siipiosan yläkertaan on sijoitettu kanitallit ja rehuva-
rastot. Kuvissa on ilmeisesti kyse vasta perustetun lääketieteellisen tiedekunnan tilojen järjestämisestä kappelin 
laajennuksena. Uusi ruumishuone ja obduktiosali toteutettiin 1945–48 kappelin taakse rakennettuun patologian 
laitokseen (Medisiina A). Kappelin siipi säilyi edelleen patologian käytössä. Todennäköisesti tässä vaiheessa päät-
tyi vanhan ruumishuoneen käyttö. Lääketieteen laitoksen peruskorjauksen yhteydessä 1986–87 (arkkitehtitoimis-
to Sigvard Eklund) kappeli muutettiin kokonaan obduktiokäyttöön. Samassa korjauksessa siipiosan katolle tehtiin 
iv-konehuone. Seuraava muutos tehtiin vuonna 2004, jolloin kappeli palautettiin jälleen alkuperäiseen käyttöönsä 
vanhaa arkkitehtuuria kunnioittavalla tavalla. Siipiosassa on edelleen obduktiotiloja, joita on laajennettu toteut-
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Lääketieteen opetuksen alkuvaiheet Turussa 
 
Turun akatemia aloitti 1800-luvun puolivälissä tieteellisen lääkärikoulutuksen Suomessa. Yliopiston siirryttyä Helsinkiin 
päättyi myös lääketieteen opetus Turussa. Turkuun perustettiin yliopisto uudelleen 1920, mutta yrityksistä huolimatta 
lääketieteellistä tiedekuntaa ei vielä saatu kaupunkiin. Lääkärikoulutus aloitettiin Turussa sota-aikana vuonna 1943 aluksi 
Helsingin yliopiston organisoimana. Opetus kuitenkin katkesi 1944, kun sairaala jouduttiin luovuttamaan puolustusvoi-
mille sotasairaalaksi. Sodan päätyttyä vakituinen opetus alkoi Turun yliopistossa 1945. Oman rakennuksen suunnittelu 
tiedekuntaa varten oli käynnistynyt jo sodan aikana, mutta konflikti viivästytti rakentamista. Kun patologian, baktee-
riopin ja seriologian laitos (Medisiina A) vihittiin käyttöön 1948, muille tiedekunnan laitoksille ei ollut Turussa tiloja, ja 
osa opetuksesta järjestettiin edelleen Helsingissä. Patologia oli aiemmin toiminut lääninsairaalan ruumishuoneella eli 
kappelin siivessä. Uuden patologian laitoksen rakentamisen yhteydessä tiedekunta alkoi suunnitella uusia laitoksia. So-
dan jälkeen valtion talous oli tiukalla, ja yliopistolle tarjottiin mahdollisuuksia sijoittua vanhoihin rakennuksiin sairaala-
alueen ulkopuolella. Näistä kuitenkin kieltäydyttiin, sillä tiedekunta tavoitteli yhtenäistä ja nykyaikaista kampuskokonai-
suutta. Tavoitteena oli luoda todellinen vaihtoehto Helsingin tiedekunnan rinnalle. Turun kaupunki luovutti radan varres-
ta entisen Tivolintien kiinteistöt yliopistolle vuonna 1947. Valtion budjettiin rakennusmäärärahat varattiin vasta 1950. 
Medisiina B:n ja tämän jatkeeksi tulevan C-osan piirustukset valmistuivat 1950–51. Medisiina-kokonaisuus valmistui 
jälleenrakennuskauden jälkeen 1954–55 maan ajanmukaisimpana lääketieteen laitoskokonaisuutena. (Klossner 1967, 
228–229, 262; Havia 2006, 111–112; Tarmio 1993, 87, 103–107.) 

 

tamalla yhdyskäytävä rungon ulkopuoliseen laajennusosaan. Laajennusosan julkisivu on ruutuihin jaettu teräslasi-
nen seinä, jonka keskellä huomaamattomat pariovet aukiolle. Laajennuksen yhteydessä sisäänkäyntiin on lisätty 
2004 kevyt lasikatos, joka on vaijerein ripustettu oven yläpuolelle. Myös siipiosan katolla oleva ilmanvaihtoyksikkö 
on uudistettu 2004. Peruskorjauksen ja laajennuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Matti Takala. (TKA rak.) 
Sisäänkäynnin yllä oleva muovinen varastovalaisin on pieni kauneusvirhe tyylipuhtaassa julkisivussa. 
 
 

Kuva 55. Kappeli on palautettu alkuperäiseen käyttöönsä 2004. Kappelin sisätilat 
on rakennettu uudelleen vanhan mallin mukaan. Kattovalaisimet, harmoni ja kynt-
tilänjalka ovat alkuperäiset. Seinällä olevan ristin saa tarvittaessa piilotettua sei-
nään kiinnitetyn, saranoidun levyn taakse, mikä on ollut alkuperäinen ratkaisu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 56. Kappeli ja Medisiina on kytketty siipiosalla toisiinsa.  

Ruumisauto on tavallinen mutta pysähdyttävä näky kappeliaukiolla. 

 
 
 
 

Säilyneisyys ja erityiset arvot 
 
Kappeli on pieni ja vaatimaton, muttei suinkaan merkityksetön. Katutilaa rajaava kappeli ja muuri sekä sisäpihan 
aukio ovat merkittävä tilallinen jatkumo kadun ja laitosalueen välillä. Suurten ja muurimaisten rakennusten edus-
talla oleva kappelikokonaisuus luo katukuvaan ja laitosalueen rajapintaan inhimillistä mittakaavaa sekä liikkeen ja 
tilan tuntua. Kappeli kuuluu kiinteästi A-sairaalakokonaisuuteen, joka sarjallisena kohteena edustaa tasokkaasti 
varhaisen modernismin perintöä. Kulttuurihistoriallisesti kappeli on yhdessä Medisiina A:n kanssa merkittävä osa 
lääketieteen laitoksen alkuvaiheita.  
 
Kappeli on alkuperäisessä käytössään. Kappelin ulkoinen arkkitehtuuri on pääpiirteissään säilynyt. Interiöörit on 
sakraalitilojen osalta uudistettu tyylikkäästi alkuperäistä sisustusta kunnioittaen. Kalustus mukailee vanhaa mallia. 
Kattovalaisin, harmoni ja kynttilänjalka ovat alkuperäisiä, katafalkki on tehty uudelleen vanhan perusteella. 
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Teoreettiset laitokset, lääketieteellinen tiedekunta / Medisiina A–C  
 
Rakennettu  1945–48 (A), 1954 (B), 1955 (C) 
Suunnitelma 1943 (A), 1951 (B), 1952 (C) 
Suunnittelija Rakennushallitus Ragnar Wessman (A), Jorma Järvi (B ja C) 
Arkkitehtuuri 1950-luvun modernismi 
Runko betoni, tiili 
Vuoraus rappaus (A), uritettu keraaminen laatta, kahitiili, klinkkeri, pelti (B ja C) 
Vesikatto satulakatto / tiili, pelti (A); satulakatto / pelti (B–C) 
Kerrosluku 4 (A), 6 (B), 7 (C) 
Kerrosala 13 080 m2 
Tilavuus 53 870 m3 
Muutokset 1986–87 peruskorjaus, laajennus (C), julkisivujen uusiminen / arkkitehtitoimisto Sigvard Eklund 
 2004–2011 peruskorjaus, laajennus (B, C), julkisivujen uusiminen / arkkitehtitoimisto Matti Takala 
 
Medisiina A, B ja C 
 
Medisiina ensimmäisenä vaiheena toteutui Ragnar Wessmanin suunnittelema lääketieteen instituutti eli Medisii-
na A 1945–48. A-osa on neljäkerroksinen, valkoiseksi rapattu, pelkistetty rakennus. Rakennuksessa yhdistyy 1940-
lukulainen sommittelu, sairaalarakentamisen valkoinen ja selkeä modernismi, niukat mutta harkitut yksityiskoh-
dat sekä uuden elementin huolellinen sovittaminen A-sairaalan ja kappelin jo muodostamaan tilalliseen sarjaan ja 
katujulkisivukokonaisuuteen. Kokonaisuudessa kuvastuu varhaisen modernismin universaalisuus ja selkeys sekä 
toisaalta voimakas paikan haltuun ottaminen luomalla arkkitehtonista tilaa myös rakennusten ympärille. 

 
Kuva 57. Medisiina A (vas.) ja B (oik.), edustalla kappeli.  

 
Medisiinan A-osa on ainut jälleenrakennuskauden rakennuspro-
jekti sairaala-alueella. Sen suunnittelu käynnistyi jo sota-aikaan. 
Rakennuksen piirustukset tilattiin vuonna 1943. Rakentamiseen 
päästiin vasta sodan jälkeen 1945 ja rakennus valmistui 1948. 
Rakennuksessa nähtiin taloudellisesti vaikeasta ajasta johtuen 
useita puutteita. A-sairaala oli suunniteltu lääninsairaalan toimin-
toihin ja sitä pidettiin yliopistolliseen käyttöön huonosti soveltu-
vana. (Tarmio 1993, 86–105.) Tilanne parani huomattavasti 1950-
luvulla kun laitos sain nykyisen päärakennuksensa (Medisiina B ja 
C) ja tulevaa U-sairaalaa alettiin suunnitella nimenomaan yliopis-
tosairaalana. 

 
Kuva 58. Medisiina A:n porrashuone. 

 
 
 

Jorma Järven 1951–52 suunnittelema Medisiina B ja C toteutettiin kahdessa vai-
heessa. B-rakennus valmistui 1954 ja C-osa 1955. Medisiina B–C edustaa 1950-
luvun modernismia. Rakennuksen hahmona on muurimainen, nauhaikkunoin 
rytmitetty vaakasuuntainen kulmikas volyymi, joka muodostaa taustan raken-
nuksen edustalla olevalle, orgaanisesti muotoillulle sisäänkäyntiosalle. Sisään-
käyntiosa ja siihen kuuluva pylväikkö ja luentosali muodostavat vahvan arkkiteh-
tonisen elementin, jonka kaarevat ja orgaaniset muodot toimivat irtiottona taus-
talla olevasta staattisesta volyymista. 
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Medisiina B–C:n ensimmäisen vaiheen (B, 1951) piirustukset sisältää luonnokset rakennuksen laajentamiselle. B-
rakennuksen käytävät ja porrashuoneet ja itäpäädyn ikkunat on sijoitettu siten, että rakennuksen jatkaminen on 
helppoa eikä uutta porrashuonetta tarvita. Pohjakuviin on merkitty tilojen käyttötarkoitukset sekä ensimmäisessä 
että toisessa vaiheessa. Medisiina B:n pohjakerroksessa sijaitsivat alun perin tekniset tilat, varastot ja pukuhuo-
neet. Ensimmäisessä kerroksessa oli oikeuslääketieteen osasto (tähän liittyvä obduktiohuone Medisiina A:n liitos-
osassa), kahvila, keittiö, laboratorio, työtiloja, tärinäeristetyt huoneet, polttoainevarasto ja taukohuone. Toiseen 
ja kolmanteen kerrokseen oli sijoitettu kirjasto ja lukusali, neljänteen työhuoneet ja museo. Viides kerros oli 
suunniteltu farmakologialle, ekg:lle ja röntgenille sekä kurssilaboratoriolle ja muille opetus- ja työtiloille.  Viiden-
nen kerroksen keskellä oli rekisteröintisali. Ylimmästä, kuudennesta kerroksesta oli eroteltu erilliset tilat eri koe-
eläinryhmille. (TKA rak.) 
 
Medisiina A:ssa on nykyisin vainajien kylmäsäilytystilat ja patologian obduktiosalit alimmissa kerroksissa. Ylem-
missä kerroksissa on patologian laitoksen toimisto- ja työtiloja sekä laboratoriot. Rakennuksessa on yliopiston 
toimintojen lisäksi Tyksin ja yliopiston yhteinen Auria biopankki. B-osassa on ensimmäisessä kerroksessa anatomi-
an obduktiotilat, toisessa ja kolmannessa kerroksessa on kirjasto. C-rakennuksessa on sisääntulokerroksessa ruo-
kala–kahvio sekä auditoriot. B- ja C rakennusten ylemmissä kerroksissa on työ- ja opetustiloja sekä toimistohuo-
neet ja laboratorioita. 
 
Medisiinan kolme osaa on erillisissä massoissaan, joista B- ja C-osa hahmottuvat selkeimmin yhtenä rakennus-
kompleksina.  Kaikki osat yhdessä A-sairaalan ja kappelin kanssa muodostavat sairaala-alueelle eheän ja yhtenäi-
sen, muurimaisen ja massiivisen, mutta rytmikkäästi polveilevan, modernistisen julkisivun etelän suuntaan. 
 
 

Kuva 62. Vastavalmistunut Medisiinakoko-
naisuus ilmakuvassa vuodelta 1956 (YTKS).  
A-sairaala ja Medisiina muodostavat kau-
punkikuvallisesti merkittävän modernin 
julkisivun Kiinamyllynmäen sairaala-
alueelle. Rakennukset kytkeytyvät toisiinsa 
yhtenäiseksi muuriksi, jossa porrastettu 
massoittelu ja mittakaavalliset poikkeamat 
kappelin ja Medisiinan luentosalin kohdalla 
keventävät ja elävöittävät suurimittakaa-
vaista ja laitosmaista rakennusmassaa. 
Kokonaisuus on rytmikäs ja yhtenäisyydes-
sään vaihteleva. Kuvassa näkyy erityisen 
hyvin myös, miten koko Hämeentullin aluet-
ta hallitsee moderni laitosarkkitehtuuri. 

 
 
  

Kuvat 59–61. Medisiina B–C:n sisäänkäynti ja sen 
yhteydessä oleva auditorio ovat hyvin säilyneitä 
sekä sisätiloiltaan että julkisivultaan 
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Muutokset 
 
Medisiina peruskorjattiin vuosina 1985–87. Tässä vaiheessa osa toiminnoista siirtyi uuteen Mikro-rakennukseen 
Kiinamyllynkadun toiselle puolelle. Medisiina C:n taakse tehtiin laajennusosa, jossa on auditorio. Hankkeen suun-
nittelusta vastasi arkkitehtitoimisto Sigvard Eklund ky. Viimeisin laaja perusparannus on arkkitehtitoimisto Matti 
Takalan suunnittelema. Työt aloitettiin vuonna 2004. Ensin toteutettiin obduktiotilojen, ruokalan ja kappelin laa-
jennukset. Vuoden 2004 korjauksiin kuului myös ilmanvaihdon uusiminen koko rakennuksessa. Siihen liittyen 
uudistettiin iv-konehuoneet ja ilmanvaihtoyksiköt hormeineen. Vuosina 2011–2013 toteutettiin julkisivusanee-
raus ja seitsemännen kerroksen eläintallien muutos toimistotiloiksi. Samalla ylimmän kerroksen ikkunat suuren-
nettiin. Julkisivukorjauksessa muutokset kohdistuivat pohjois- ja eteläsivuihin, joiden klinkkeriä ja aaltomineriittiä 
olleet levy- ja laattamateriaalit uusittiin ja samalla lisättiin lämmöneristystä. Päätyjen tiilijulkisivut maalattiin. Si-
säänkäyntiosan ja siihen liittyvän auditorion julkisivut ovat vaaleaksi maalattua tiiltä ja ruskeaa klinkkeriä, mikä on 
alkuperäinen ratkaisu. Rakennuksen tilajärjestelyjä on muutettu 2004–2013 korjausten yhteydessä, samoin pihaa 
on uudistettu. 
 
Säilyneisyys ja erityiset arvot 
 
Medisiina A on julkisivuiltaan säilynyt. Sisäänkäyntiin on tehty teräsrakenteinen katos. Medisiina B–C:n julkisivun 
hahmo ja luonne ovat säilyneet. Julkisivujen materiaalit ovat suurelta osin uusia. Ylimmän kerroksen ikkunoita on 
hieman suurennettu. Sisääntulokerroksen elävöittämiseen ja korostamiseen käytetyt laattapinnat on säilytetty 
suurelta osalta ennallaan. Myös rakennuksen päätyjen tiilipinnat on säilytetty. Rakennukselle luonteenomainen, 
julkisivusta omana elementtinään ulostyöntyvä luentosali ja sen yhteydessä oleva sisäänkäynti on säilyttänyt 
luonteensa niin ulkoa kuin sisältäkin. Sisääntuloaula on arkkitehtonisesti rakennuksen tärkein sisätila. Aulasta on 
käynti vanhaan luentosaliin, jossa lakattua koivua olevat vaneri-istuimet mekanismeineen ovat alkuperäiset. Ne 
edustavat 1950-luvun sopusuhtaista ja pelkistettyä, funktionaalista muotoilua. Porrashuoneet ovat hyvin säily-
neet, samoin käytäviin liittyvät lankalasiseinät.  
 
Medisiinakokonaisuus on kulttuurihistoriallisesti merkittävä, se liittyy kiinteästi Turun yliopiston lääketieteellisen 
tiedekunnan toiminnan käynnistymiseen ja ylipäätään yliopistolaitoksen sodanjälkeiseen kehittymiseen. Valmis-
tuessaan laitos oli maan modernein alansa rakennus. Lisäksi Medisiina on historiallisesti ja toiminnallisesti oleelli-
nen osa valtakunnallisesti merkittävää sairaalaympäristöä. Medisiinan arkkitehtoninen merkitys on suurempi sar-
jallisena rakennusryhmänä kuin yksittäisinä rakennuksina. Kokonaisuutena Medisiinan A-, B- ja C-osat yhdessä A-
sairaalan ja sen yhteydessä olevan kappelin kanssa muodostavat piha- ja sisäänkäyntialueineen arkkitehtonisesti 
merkittävän kaupunkitilojen sarjan sekä kaupunkikuvallisesti tärkeän maamerkkimäisen laitoskokonaisuuden.  
 
Medisiina B:n ja C:n liitoskohdassa oleva sisäänkäyntiosa, johon liittyy Osmo Järvi -luentosali, on arkkitehtonisesti 
arvokas ja rakennukselle luonteenomainen yksittäinen elementti. Vahva sisäänkäynti korostaa rakennuksen julkis-
ta roolia ja liittymistä katutilaan. Sisäänkäynti toimii kaupunkikuvallisena parina viereiselle kappelille. Kummatkin 
rakennukset luovat suurikokoisten päämassojen rinnalla harkittua mittakaavallista kontrastia muodostaen Kiina-
myllynkadun varteen arkkitehtonisesti tasokasta ja kaupunkimaista katutilaa. Medisiinan sisäänkäynnin yhteydes-
sä on säilynyt kookkaita puita, jotka luovat viihtyisyyttä suurten ja laitosmaisten rakennusten edustalla. 

 
Kuva 63. Osmo Järvi -salin kiinteät penkit ovat alkuperäiset. 
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5.5 U-sairaalan alue 
 
U-sairaalasta ja sen lähiympäristöstä on tämän 
työn kanssa samanaikaisesti laadittu erillinen 
ja tarkempi selvitys: Arkkitehtitoimisto Hanna 
Lyytinen Oy: TYKS U-sairaala, rakennushistoria-
selvitys 2.10.2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 64. U-sairaala Hämeentieltä. 

 
 
Jo kun uutta lääninsairaalaa eli A-sairaalaa rakennettiin, oli jo seuraavan laajennusvaiheen suunnittelu käynnissä. 
Lääninsairaala ei pystyisi silloisissa mitoissaan vastaamaan koko maakunnan lääkintähuollosta ja opetuksesta. 
1940-luvulla tehtiin useita aloitteita sairaalan laajentamiseksi. Sisäasiainministeriö asetti valtion alaisuudessa toi-
mivan Turun keskussairaalan rakennustoimikunnan vihdoin vuonna 1951. Toimikunnan puheenjohtajaksi nimitet-
tiin kaupunginjohtaja, aluksi Eero Mantere ja seuraavana vuonna Kalervo Pellinen ja tämän kuoltua 1961 maaher-
ra Esko Kulovaara. Toimikuntaan kuului sairaalan johtoa sekä muiden muassa myös kaupunginarkkitehti Abel 
Sandelin, tämän jälkeen asemakaava-arkkitehti Pekka Sivula, ja myöhemmin arkkitehti Heikki Sarainmaa. (Jussari 
1997, 375–380.) Rakennustoimikunta päätti vuonna 1954 pitää aatekilpailun uuden sairaalan suunnittelusta. Pal-
kintolautakuntaan kuuluivat kaupunginjohtaja Pellinen, apulaiskaupunginjohtaja Öyvind Stadius, professorit Alek-
sander Rudolf Klossner ja Urpo Siirala sekä kaupunginarkkitehti A. Sandelin, arkkitehti Lauri Sipilä ja arkkitehtilii-
ton valitsemana arkkitehti Jonas Cedecreutz. Kilpailun voittivat Martta ja Ragnar Ypyä. Toista sijaa ei jaettu. Kaksi 
kolmatta sijaa saivat Veli ja Jaakko Paatela sekä Matti Hirvonen ja Esko Korhonen.  (Jussari 1997, 375–380; Kloss-
ner 1967, 261–262.) 

 
Kuva 65. Martta ja Ragnar Ypyä: Kallonporaajan paratiisi, arkkitehtikilpailun voittajatyö. Ypyät olivat kansainvälisesti arvostettuja sairaala-
arkkitehteja. 1950-luvulla Turun ja Helsingin keskussairaalat olivat maan ainoat yliopistosairaalat. Kyse oli alusta saakka valtakunnallisesti 
merkittävästä rakennusprojektista. (Piirustus Tyks, tekninen toimisto / valokuvaaja Arto Arvilahti.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 66. Suunnittelun edetessä sairaala kasvoi, ja samalla sisätilojen mitoitus minimoitiin ja julkisivumateriaalikin vaihtui. Rakennuksen 
muotokieli muuttui korostaen horisontaalisuutta ja nauhamaisuutta. Kuva U-sairaala esittelevästä vuoden 1969 Arkkitehtilehden eripai-
noksesta 1/1969. 
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Vuonna 1958 vanha lääninsairaalajärjestelmä muutettiin keskussairaalaverkoksi, ja Turun lääninsairaalasta tuli 
Turun yliopistollinen keskussairaala, jonka rahoittivat puoliksi kunnat, puoliksi valtio. Hallinnolliset ja lainsäädän-
nölliset muutokset johtivat siihen, että U-sairaalan piirustuksia piti tarkistaa useaan kertaan. Suunnittelun kulues-
sa sairaalan mitoitus lähes kolminkertaistui. Yliopistollisen keskussairaalan perustamisvaiheessa potilaspaikkaluku 
oli 553, ja lopullinen mitoitus oli 1 449 paikkaa, joista U-sairaalassa 555. Jättimäisen sairaalakompleksin suunnitte-
lu osoittautui hyvin monimutkaiseksi tehtäväksi niin rakennusteknisesti, arkkitehtonisesti kuin hallinnollisestikin, 
mikä viivästytti prosessia. Sisäasianministeriö hyväksyi sairaalan luonnoskuvat vuonna 1962. Laajennetut pääpii-
rustukset hyväksyttiin vuonna 1963 ja sairaalan rakentaminen alkoi 1964. Pääurakotisijaksi valittiin Rakennustoi-
misto Ruola. Puolimatka oli aiemmin urakoinut pohjatöitä ja maansiirtotöitä helsinkiläinen Elovuori & kumpp. 
Rakennus otettiin käyttöön kesällä 1968. Työn vastaanottanut keskussairaalaliitto katsoi, ettei sairaala ei ollut 
vielä kaikilta osin valmis. Virallinen luovutussopimus allekirjoitettiin vuonna 1971. Välittömästi uuden sairaalan 
valmistuttua alkoi sinne muuttaneilta klinikoilta vapautuneiden vanhojen tilojen saneeraus ja käyttötarkoitusten 
muutokset. (Jussari 1997, 376–382.) 
 
Jo U-sairaalan paikkaa valittaessa tiedostettiin, että uusi sairaala ei 
pysty pitkään vastaamaan muutoksessa elävän sairaanhoidon tila-
vaatimuksia. Tontti käytännössä saneli sairaalarakennukset periaa-
teratkaisuksi korkean blokkisairaalan, jonka laajentaminen tai 
muuntelu tulisi olemaan haastavaa, vaikka pilarirunkoa joustavana 
pidettiinkin. Säästöpaineet aiheuttivat alimitoittamista ja kerros-
korkeus jäi matalaksi. Muuntojoustavuutta ei edes edellytetty sai-
raalan kilpailuohjelmassa; seuraava mittava laajennushanke tulisi 
olemaan lisämaan hankinta ja tulevaisuuden sairaalan eli T-
sairaalan rakentaminen, minkä varaan tulevien muutosten järjes-
täminen jätettiin. Myös Ypyöiden suunnitelmaan sisältyi sairaalan 
laajentaminen T-vaiheessa rautatien toiselle puolelle. T-sairaalan 
toteutus alkoi vasta Helsingintien ja radan ylittävän pysäköintira-
kennus toteutuksella 1997. Arkkitehtitoimisto Paatela-Paatela & Co 
Oy:n suunnittelema T-sairaala on osittain otettu käyttöön 2003 ja 
nykyisessä laajuudessaan se on valmistunut 2012. (Jussari 1997, 
376–382; Paatela 2006, 78.) Seuraavan laajennuksen eli T2-vaiheen 
suunnittelu on parhaillaan käynnissä, ja siihen sisältyy myös Me-
disiinan laajentaminen ja integroiminen sairaalarakennuksiin (Me-
disiina D). 
 
U-sairaala, päärakennus (rakennus 3) 
 
Rakennettu  1964–68 
Kilpailu  1954, voitto Ragnar ja Martta Ypyä  
Suunnitelma 1962–63 
Suunnittelijat Ragnar ja Martta Ypyä, sisustus Marjatta Ypyä-

Silvennoinen 
Arkkitehtuuri 1960-luvun graafinen modernismi 
Runko betoni, pilari–palkkirakenne 
Vesikatto tasakatto, bitumikermi 
Vuoraus kuparipelti, valkosementti, klinkkeri 
Kerrosluku 13 + 2 kellarikerrosta 
Kerrosala 38 433 kem2 
Tilavuus  163 200 m3 

 
  

Kuva 67. U-sairaalan eteläjulkisivu. 
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Vuosina 1964–68 rakennettu U-sairaala on 1960-luvun modernistista ja graafista laitosarkkitehtuuria edustava 
sairaalakokonaisuus. Päärakennus on päärakennus kolmetoistakerroksinen, betonirunkoinen ja osin betoni-, pelti- 
ja klinkkerivuorattu tornisairaala, johon kuuluu kolmikerroksinen leveä jalustamainen toimenpideosa. Sen päällä 
ovat vuodeosastot ja hallinnon tilat (ns. breitfuss-mallin blokkisairaala). Rakennukseen kuuluu kolme–neljä -
kerroksinen siipiosa, joka on sairaalan talousrakennus. Kokonaisuuteen kuuluu myös aiemmin, vuonna 1960 val-
mistunut lämpökeskus. Päärakennukselle leimansa antaa mustavalkoinen, nauhaikkunoin rytmitetty monumen-
taalinen ja muurimainen julkisivu, jossa pohjoispuolella kolme kahden kerroksen korkuista auditoriota toimivat 
diagonaalisesti porrastettuina aksentteina.  Eteläsivulla on ulkoneva, taustaansa integroituva pitkien aurinkopar-
vekkeiden ryhmä tulkintana modernin sairaala-arkkitehtuurin klassikkoaiheesta. 
 
Sairaalan kerroskorkeus on hyvin matala, mikä korostaa julkisivun horisontaaleja linjoja, mutta toisaalta rajoittaa 
rakennuksen muunneltavuutta. Rakennuksen ilme on hyvin rationaalinen. Sisätiloissa on vastapainona käytetty 
runsaasti puupintoja ja sairaalaa varten suunniteltuja nastaprofiloituja keraamisia laattoja. Kalustus on suurelta 
osin suunniteltu U-sairaala varten, samoin alkuperäiset tekstiilit. Sisustuksessa on erityisesti kiinnitetty huomiota 
hygienia- ja viihtyvyystekijöiden yhdistämiseen sekä arkkitehtuuriin sopivan yhtenevän kokonaisuuden luomiseen. 
Interiöörien osalta keskeinen suunnittelija oli Ypyöiden tytär, sisustusarkkitehti Marjatta Ypyä-Silvennoinen (Mak-
konen 199, 197).  
 

U-sairaalan ensimmäinen vaihe oli lämpökeskus, jonka materiaaleista on nähtävissä Ypyöiden U-sairaalallekin 
ajattelema ulkoasu. Arkkitehdit pitivät ainoana oikeana vaihtoehtona Kupittaan ”härän veren punaista” tiiltä, 
kuparipeltiä ja valkoista levyä. Rakennustoimikunta ei kuitenkaan näitä julkisivumateriaaleja hyväksynyt. Jonkin-
laisena kompromissina päädyttiin nykyisiin materiaaleihin kuparipeltiin ja valkosementtiin. Rakennustoimikunta 
piti tätäkin huonona ratkaisuna. (Jussari 1997, 379–380; Turun yliopistollinen keskussairaala 1969.) Juuri valmis-
tuneessa kaupunginteatterissa (valmistunut 1962 arkkitehdit Hytönen, Luukkonen ja Stenroos) käytettiin täsmäl-
leen samoja julkisivumateriaaleja. Myös teatterin viereinen läänin virastotalo (arkkitehdit Luukkonen ja Stenroos 
1962–1969) muistuttaa arkkitehtuuriltaan ja materiaaleiltaan U-sairaalan kilpailuvoittoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 68. Julkisivu länteen, piirustus vuodelta 1961 (TKA rak). Ra-
kennus tyypillinen breitfuss-tyypin blokkisairaala, jossa on jalusta-
mainen leveä ja matala toimenpidevyöhyke, jonka päällä ovat 
tornimaisesti potilasosastot ja hallinnolliset tilat. Huoltotoiminnot 
sijaitsevat omalla vyöhykkeellään erillisissä sivurakennuksissa 
päämassan jatkeena. 

 
 
U-sairaalassa on pilarirunkorakenne. Pituussuunnassa on neljä riviä kantavia pilareita porraskäytävien toimiessa 
jäykistävänä rakenteena. Välipohjat ovat ylälaattoja, jotka on kannatettu poikittaisilla sekundääripalkeilla, jolloin 
pitkittäisten primaaripalkkien ja alakaton väliin on syntynyt katkoton 25 cm korkea tila putki- ja kaapelivetoja var-
ten. Julkisivut ovat valosementtipintaisia sandwich-elementtejä, joiden pinta on profiloitu kumimatolla pysty-
raidalliseksi. Rakennuksen keskellä on kaksi pituussuuntaista käytävää. Käytävien välissä, rungon keskellä ovat 
toimenpidehuoneet, toimistot, varastot, keittiöt ja muut huoltotilat. Potilashuoneet ja muut tilat, joissa tarvitaan 
päivänvaloa, sijaitsevat pitkillä ulkosivuilla.  Rakennuksen pääliikennesuunta on vertikaalinen. Hissit on sijoitettu 
kolmeen ryhmään rakennuksen sivuille ja keskelle. Hissien yhteydessä on myös porraskäytävät, ja ne on sijoitettu 
eteläpuolen käytävälle. 
 
Kaksoiskäytäväsairaalat alkoivat yleistyä vasta 1960-luvulla, ja U-sairaala on yksi ensimmäisiä mallin edustajia 
Suomessa. Vastaavat blokkisairaalat olivat usein keski- tai sivukäytävämalleja, myös pyöreitä ratkaisuja käytettiin. 
Kaksoiskäytävämallin etuja on syvä, tehokas runko, jossa välimatkat ovat lyhyitä ja toimenpide- ja aputilat voidaan 
keskittää käytävien väliin, ja kaikki potilashuoneet voidaan toteuttaa ikkunallisina. Kääntöpuolena on sokkelomai-
suus ja orientaatiovaikeudet sekä tilojen valvonnan vaikeus. (Makkonen 1999, 177.) 



64 
 

U-sairaalassa oli sen valmistuessa 555 sairaansijaa, joista suurin osa oli tarkoitettu naistentautien ja synnytyksen 
(212), lastentautien (138) ja lasten kirurgian (50) käyttöön. Osan naistentautien paikoista otettiin aluksi kuitenkin 
sisätautien käyttöön. Sairaalasta saivat lisäksi uudet tilat korva- ja silmätaudit (60 + 45) ja sädehoitoklinikka (50). 
Rakennus sijaitsee rinteessä. Pääsisäänkäynti on Kiinamyllynmäen puolella, rakennuksen keskellä kolmannessa 
kerroksessa, jonne johtaa ajoramppi Kiinamyllynmäeltä. Kerrokset 1–3 ovat leveydeltään 40 metriä. Ensimmäinen 
kerros, jonne tehtiin oma sisäänkäyntinsä suoraan Kiinamyllynkadulta, oli varattu synnytysosastolle ja sädehoidol-
le. Toisessa kerroksessa oli tilat leikkausosastoille, röntgenille ja lasten sydänasemalle. Sisäänkäyntikerroksessa oli 
poliklinikat ja taloustoimisto. Poliklinikkojen odotusauloissa on pyöreät kattoikkunat. Neljännestä kerroksesta 
ylöspäin runkosyvyys on 20 metriä. Neljäs kerros on alkujaan tarkoitettu kansliatiloiksi ja lasten psykiatrialle. Ker-
rokset 5–11 ovat edelleen vuodeosastoina. Kahden ylimmän kerroksen käyttö on jokseenkin sama kuin rakennuk-
sen valmistuessa. Siellä on laboratoriotiloja, auditoriot ja hallinnon tiloja. Alin kellarikerros on suunniteltu koko-
naan tekniseksi tilaksi ja toinen kerros mm. puku- ja varastotiloiksi. (Turun yliopistollinen keskussairaala 1969; 
Havia 2006, 70–71). 
 
U-sairaalan itäpäädyssä oleva talousrakennus valmistui samaan aikaan päärakennuksen kanssa. Talousrakennus 
oli sairaalan kolmas, ja vanha talousrakennus otettiin tässä vaiheessa sairaalakäyttöön. Uuteen talousrakennuk-
seen suunniteltiin tilat sairaalan huoltotoiminnoille. Rakennukseen sijoitettiin mm. keittiö, ruokala, pesula, leipo-
mo, maalaamo, verstaat ja vaunuhalli. Rakennuksessa oli myös asuntoja ja autotallit. Talousrakennusta laajennet-
tiin 1972, jolloin se kytkeytyi kolmannesta kerroksesta sairaalarakennukseen. Aiemmin talousrakennuksesta oli 
vain pohjoissivulla näkyvä alimpien kerrosten yhteys sairaalaan. Laajennusosaan tuli uusi kanttiini. 
 
Talousrakennus on pääpiirteissään alkuperäisessä käytössään. Pesulan ja autotallien osalta tiloja on muutettu 
sairaala-apteekiksi. Rakennus on peruskorjattu 2004–2006. Rakennuksen keskeisin tila on suuri ruokasali, johon 
kuuluu kabinettitilat sekä sisääntulokerroksen aulaportaikko. Näiltä osin korjauksissa on huolellisesti noudatettu 
alkuperäistä arkkitehtuuria ja suuri osa pinnoista on alkuperäisiä. Julkisivumateriaaleiltaan talousrakennus mukai-
lee päärakennusta, mutta hahmoltaan rakennus on kuutiomainen ja paviljonkimainen. Rakennuksia yhdistävä 
kanttiiniosa on verhoiltu erillisyyttä korostaen suurimmaksi osaksi lasilla. 
 

 
Kuva 69. U-sairaalasuunnitelmaan sisältyi pienehkö, mutta kokonaisuuden vii-
meistelevä ja ympäristöllisesti tärkeä edustuspuistikko sisäänkäynnin yhteyteen 
Hämeentien ja Kiinamyllynkadun risteykseen. Tässä kohtaa sijaitsi aikanaan 
Cronvallin puutarha. Puistossa on vanhojen lehmusten lisäksi 1960-luvulle tyypil-
lisiä havupuuistutuksia. 

 
 
 
 
 

Muutokset 
 
U-sairaalaa on muutettu useaan kertaan ja ensimmäiset muutokset tehtiin aputilojen osalta jo 1960-luvun lopulla. 
1970-luvulla uusittiin sisääntuloaulaa ja lastenklinikkaa. Aulassa ollut kanttiini muutti tässä vaiheessa talousra-
kennuksen laajennusosaan. Suuremmat sairaalatoimintoja koskevat muutokset alkoivat 1980-luvulla ja viimeisintä 
korjausta tehdään tällä hetkellä. Muutoksista tarkemmin ks. TYKS U-sairaala, rakennushistoriaselvitys 3.10.2014. 
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Lämpökeskus (rakennus 1) 
 
Rakennettu  1959–60 
Aatekilpailu  1954, voitto Martta ja Ragnar Ypyä 
Suunnittelijat Martta ja Ragnar Ypyä 
Arkkitehtuuri 1950-ja 60-luvun vaihteen modernismi, teollisuusarkkitehtuuri 
Runko betoni 
Vuoraus Kupittaan saven punainen tiililaatta, kuparipelti 
Vesikatto tasakatto, bitumikermi 
Kerrosluku 3 
Kerrosala 1 720 kem2 
Tilavuus  5 120 m3 

Muutokset 1994  julkisivujen aukotus, käyttötarkoituksen muutoksia sisätiloissa 
 1998 hakekuljettimien poisto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvat 70 ja 71. Lämpökeskuksen julkisivu pohjoiseen (vas.) ja itään (oik.) Itäsivussa tulee hyvin esiin rakennuksen hieman arvoituksellinen 
arkkitehtoninen idea. Kuparipellityksin verhoiltu sisääntulokerros on jalustamainen ja aukotus on tehty lähes näkymättömäksi. Tämän osan 
päällä lepää hallitsevana kappalemainen, alkujaan aukoton suorakaide, joka on verhoiltu yksiaineisesti, mutta elävästi hieman erisävyisin 
tiililaatoin. 

 
U-sairaalan kokonaisuuden toteutuminen alkoi U- ja A-sairaaloiden yhdistävän tunnelin sekä lämpö- ja voimakes-
kuksen rakentamisella toukokuussa 1959 Kivikartio Oy:n urakoimana. Vanha kattilahuone savupiippuineen puret-
tiin. Uusi energialaitos tuotti alueelle sähköt, kaukolämmön ja höyryn. Lämpökeskus valmistui ja otettiin käyttöön 
vuonna 1960. Tuotantotekniikan suunnitteli helsinkiläinen insinööritoimisto E. Serimaa, kattilat toimitti Rosenle-
win Porin konepaja, turbiinigeneraattorin AEG ja sähkölaitteet Sähköliikkeiden oy. Keskukseen oli suunniteltu 
kaksi 4 000 kW:n turbiinia, joista vain toinen otettiin aluksi käyttöön. (TKA rak; Karinkanta & Sarkkinen 1997, 365–
374.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuvat 72 ja 73. Alkuperäiset julkisivut itään (vas.) ja etelään (oik.) Eteläjulkisivua ja vesikattoa rytmittäneet kolme hakekuljetinta on poistet-
tu 1998. Rakennuksen tiilijulkisivuun on lisäksi tehty ikkuna-aukot 1994. (Kuvat TYKS U-sairaala, rakennushistoriaselvitys 3.10.2014.) 

 
Lämpökeskuksen julkisivuissa on käytetty Kupittaan saven punaruskeaa tiiltä, jota oli alkuperäisen ”Kallonporaa-
jan paratiisi” -suunnitelman mukaan tarkoitus käyttää myös sairaalan verhoiluna. Tiilijulkisivu oli alkujaan yksiai-
neinen, täysin aukoton vaakasuora kappale kuparipellillä ja ritilöin verhoillun jalustamaisen sisääntulo-osan pääl-
lä. Kaikki ikkuna-aukot oli ikään kuin kätketty rakennuksen ylä- ja alaosiin päähuomion kohdistuessa yhtenäiseen 
tiilijulkisivuun. Laitoksen eteläpuolella on turbiinihalli ja energiasäiliöt, ja tämä on muuta rakennusta korkeampi 
osa. Eteläsivusta on lisäksi noussut kolme hakekuljetinta ylös katolle. Kattokerros on jalustaosan tavoin verhoiltu 
kuparipellillä. Osa kuparipelleistä on korvattu myöhemmin ruskeaksi pinnoitetulla teräslevyllä. Rakennuksen piha-



66 
 

alueet oli määrä laatoittaa 100 cm x 100 cm kokoisilla betonilaatoilla, jotka olisi värjätty neljällä eri mustalla. 
Asemapiirrokseen oli lisäksi merkitty, että kaikki piha-alueen puut olisi säilytettävä. (TKA rak.) 
 

Lämpökeskus mitoitettiin reilusti yli silloisen tarpeen sairaalan laajenemista ajatellen. Energialaitos jakoi lämpöä 
myös kaikkiin silloisiin yliopiston rakennuksiin. Lämpökeskus käytti polttoaineena öljyä, mutta valtio edellytti, että 
sairaalaan oli pystyttävä käyttämään kotimaista polttoainetta eli puuta energianlähteenä. Sairaalan oma sähkön-
tuotanto lopetettiin 1983. Kunnalliseen kaukolämpöön siirryttiin 1985. Liittyminen toteutui vaihtokauppana, jossa 
liittymistä vastaan sairaala luovutti lämpökeskuksen kaikki lämmön tuottamiseen ja siirtämiseen liittyvät laitteet 
kaupungille. Tyksin lämpökeskus on nykyisin siis osa Turku Energian lämmöntuotantoa. (Karinkanta & Sarkkinen 
1997, 365–374.) Rakennuksen suunnittelijat ounastelivat lämpölaitoksen antavan myöhemmin tilaa sairaalan 
laajentamiselle, sillä lämmöntuotannon siirtämisen muualle olisi tulevaisuudessa mahdollista ja sairaalatoiminto-
jen kannalta järkevää (Turun yliopistollinen keskussairaala 1969, 3). 
 
Kaukolämpöön siirtymisen yhteydessä 1980-luvun puolivälissä lämpökeskuksen 
taakse rakennettiin uusi teräspiippu. Vuonna 1994 lämpökeskuksen energian-
tuotantoon liittyneitä tiloja muutettiin verstaskäyttöön sekä toimisto- ja sosiaa-
litiloiksi (1. krs metallityötilat, 2. ja 3. krs laite- ja välinehuolto ja sosiaalitilat ja 
toimistot, kellarikerros puoliksi varastoksi). Laattaverhoiltuihin julkisivuihin teh-
tiin tässä vaiheessa ikkunat. Rakennuksen alaosan kuparipellityksiä vaihdettiin 
teräslevyihin.  Muutos on laadittu TYKS suunnittelu- ja rakennusyksikössä (Timo 
Seppälä). Vuonna 1998 PET-keskuksen laajennuksen yhteydessä lämpökeskuk-
sen ja PET-keskuksen rakennusten talotekniikkaa yhdistettiin. Eteläjulkisivua ja 
kattoa rytmittäneet hakekuljettimet poistettiin. Piipun juurella oleva entinen 
jäähdytystorni muutettiin PET-keskuksen iv-konehuoneeksi. Muutoksen suun-
nitteli arkkitehtitoimisto Paatela-Paatela & Co. (TKA rak.) 
 
Kuva 74. Lämpökeskus ei ole arkkitehtonisesti erityisen merkittävä, mutta varsinkin sisätilojen 
osalta rakennus on teollisuusperinnön kannalta hyvin kiinnostava. Rakenteissa ja laitteistossa 
näkyy hyvin rakennuksen erityinen rooli elintärkeän sairaalan toiminnan varmistamisessa. 

 
Paikoitustalo 1969 
 
Rakennettu  1969 
Arkkitehti Ragnar ja Martta Ypyä 
Arkkitehtuuri 1960-luvun graafinen modernismi 
Runko betoni 
Vuoraus betoni 
Vesikatto ylin kerros avoin, asfaltoitu paikoitustaso 
Kerrosluku 4 
Kerrosala 3 500 kem2 
Tilavuus  7 690 m3 

Muutokset 1987 raitisilman sisäänottokuilujen korotus 
 
Ragnar ja Martta Ypyän suunnittelema paikoitustalo valmistui 1969 U-sairaalan rakentamisen viimeisenä osana 
palvelemaan lisääntyvää henkilöautoliikennettä. Paikoitustalo lisättiin U-sairaalasuunnitelmaan sen loppuvaihees-
sa. Aluksi parkkipaikkoja yritettiin mahduttaa katutasoon ympäri U-sairaala. Tämän vuoksi oli mm. määrä purkaa 
toinen talousrakennus sekä entiset porttivahdin ja alilääkärin talot Kiinamyllynkadun varresta.  
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Kuva 75. Paikoitustalon eteläjulki-
sivu. Suunnittelussa hyödynnettiin 
maaston korkeuserot, ja sisään-
käynnit järjestettiin ulkokautta eri 
tasoille, minkä vuoksi sisätiloja 
voitiin käyttää enemmän paikoi-
tukseen. (Kuva TKA rak.) 

 
 
 

Parkkihalli muodostaa yhdessä U-sairaalan kanssa 1960-luvun modernismia henkivän, vaakasuoriin linjoihin pe-
rustuvan graafisen pääsisäänkäyntiaiheen koko Kiinamyllymäen alueelle. Valkoiseksi maalatussa, betonirunkoises-
sa paikoitustalossa on neljä tasoa. Ylin taso on avoin ja se on aluksi toiminut helikopterikenttänä. Tasojen seinät 
ovat ”käpymäisesti” viistot ja niiden väliin jää nauhamaiset aukot. Aukotus on matala, mutta viiston muodon 
vuoksi sisäosiin tulee runsaasti päivänvaloa. Viistojen seinien funktiona on lisäksi sadevesienohjaaminen pois ra-
kennuksesta sekä tuuletus. Ratkaisun ansioista rakennus on veistosmainen. U-sairaalan ilmanvaihdon sisäänotto 
tapahtuu paikoitustalon pohjoissivussa olevista ritilöidyistä iv-yksiköistä, jotka on lisätty pysäköintitaloon vuonna 
1987. Muutoin rakennus on alkuperäisasussaan. Rakennus on osittain jalankulkuväylän päällä.  

 
 
 
Kuva 76. U-sairaala ja pysäköintitalo luovat 1960-lukulaisen ilmeen Kiinamyllynmä-
en sisääntuloalueelle. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 77. U-sairaala sijaitsee kaupunkikuvallisesti 
keskeisellä paikalla. 

 
 
Säilyneisyys ja erityiset arvot 
 
U-sairaala hallitsee kaupungin koillista sisääntuloväylää, Hämeentullin aluetta. Sen kaupunkikuvallinen teho ei 
suuren kokonsa vuoksi ole juuri heikentynyt ympäröivän rakentamisen tehostumisen myötä. U-sairaala määritte-
lee sairaala-alueen koko julkisivun lounas–luode akselilla ja muodostaa graafisella otteellaan yhdessä pysäköinti-
talon kanssa 1960-lukulaisen, modernistisen sisäänkäyntiaiheen sekä keskustan koillisosaan että Kiinamyllynmäel-
le. 
 
Sairaalan ulkoinen arkkitehtuuri on pienehköjä lisäosia lukuun ottamatta hyvin säilynyt, joskin julkisivumateriaalit 
ovat haasteelliset pitää siisteinä. Suurimmat muutokset ulkoasussa ovat 2000-luvun alussa tehdyt, kirkkaan val-
koiset iv-konehuoneet sairaalan ja talousrakennuksen katoilla. Sairaalan toimenpidevyöhykkeet on uudistettu, 
mutta sisätiloissa on edelleen verrattain paljon alkuperäisiä pintoja ja kalusteita. Myös vuodeosastojen sisätilat 
ovat sangen hyvin säilyneet. Rakennuksen yhteistilojen osalta 1960-lukulainen muotoilu ja arkkitehtuurikäsitys eli 
niin sanottu ajan henki on hyvin havaittavissa. Autenttisia alueita on porraskäytävissä, aula- ja odotustiloissa sekä 
ylimmän kerroksen hallintotiloissa. Suuri osa ikkunoista ja ovista on alkuperäisiä. Merkittävimmät kokonaisuuksi-
na säilyneet sisätilat ovat auditoriot sekä ruokasali sisääntuloauloineen. Säilyneisyyttä on tarkemmin käsitelty U-
sairaalan rakennushistoriaselvityksessä. 
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Kuva 78. Talousrakennuksessa oleva, peruskorjattu ruokasali on alueen arkkitehtonisesti 
merkittävin interiööri.  

 
Lämpökeskuksen arkkitehtuuri hieman latistunut muutoksien myötä, mutta 
rakennusta antaa sairaalan rinnalla kiinnostavalla viitteet siitä, millainen 
päärakennuskin olisi ollut, jos se olisi toteutunut kilpailuvoiton mukaan. U-
sairaalan viimeisenä vaiheena rakennettu pysäköintitalo vie graafisen 
suunnitteluotteen vielä päärakennustakin pidemmälle. Paikoitustalossa on 
hyödynnetty vapauttavalla tavalla rakennuksen kevyempi käyttö. Parkkihal-
li muistuttaakin enemmän veistosta kuin rakennusta. Pysäköintitalo on U-
sairaalan kanssa porttimainen sisäänkäyntiaihe Kiinamyllynmäelle. Lämpö-
laitoksen ja pysäköintitalon merkitys on kuitenkin kokonaisuuden kannalta 
kuriositeettimainen. Kiinnostavaa on myös, että Ypyät eivät pitäneet läm-
pölaitosta eivätkä itse sairaalaakaan ikuisina teoksina, vaan sen hetkisten 
mahdollisuuksien puitteissa tehtyinä ratkaisuina sen hetkisiin tarpeisiin 
(Turun yliopistollinen keskussairaala 1969, 3). 

 
5.6 Kupittaan vanha rautatieasema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartta 18. Kupittaan vanhan aseman alueen rakennuskanta. 

 
Rantarata Turun ja Karjaan välille rakennettiin vuosina 1896–99. Karjaan ja Helsingin välinen osuus radasta toteu-
tettiin 1897–1903. Turun ja Tampereen välinen rautatie ja Turun päärautatieasema oli avattu jo 1876. Rantaradan 
valmistuttua Turku anoi sivuasemaa Hämeentullin alueelle. Seutu oli tiheään asuttu, ja siellä oli mm. virastoja, 
tuomiokapituli, posti sekä teollisuutta. Kupittaan ohella esillä oli myös Skanssin alue. Kaupunki antoi maksutta 
Rautatiehallitukselle maa-alueen Kupittaalta, ja lupautui osallistumaan maanrakennustöihin, jotta asema saatai-
siin mahdollisimman nopeasti.  Kupittaan asema avattiin kuitenkin vasta vuonna 1914. Asema toimi liikennepaik-
kanimellä Turku itäinen vuoteen 1946 saakka. (Iltanen 2009, 21–45; Jutikkala 1957, 249; Turun – Salon – Karjan 
rautatien asemapaikat 24.8.1895.) 
 
Bruno Ferdinand Granholm oli rantaradan rakentamisen aikaan Rautatiehallituksen pääarkkitehti. Kaikki rantara-
dan vanhat varsinaissuomalaiset asemat – Turun päärautatieasemaa lukuun ottamatta – on rakennettu Granhol-
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min tyyppipiirustuksien mukaan. (Valanto 1982, 76.) Kupittaan asema on yksinkertainen, kattamaton radanvarsi-
asema vuodelta 1913. Asemaa on laajennettu huomattavasti 1950-luvulla. Asemakokonaisuuteen kuuluu puisto-
mainen asuinrakennusten pihapiiri, jossa on asemapäällikön ja ratavahdin asuinrakennukset ja piharakennukset. 
Aseman edustalla oleva kenttä on entinen ratapiha. Aseman vieressä, ratapihan laidalla on ollut suurehko tava-
ramakasiini. Aseman yhteydessä on ollut aikanaan myös ulkokäymälä. Ratapihan laidassa, Kiinamyllynkadun kul-
massa on ollut grillikioski. 
 
Kupittaan asema on palvellut erityisesti teollisuutta ja työmatkaliikennettä. Asemanseutu on lisäksi vetänyt puo-
leensa teollisuuden ja logistiikan toimintaa. Kupittaan savi oli aikanaan alueen suurin teollinen toimija. Asemalta 
tehtiin kiskot läheiselle halkosahalle, savitehtaalle ja betonivalimolle 1920-luvulla. Teollisuusradan varteen kehit-
tyi Itäharjun teollisuusalue, joka on edelleenkin työpaikka-alueena, joskin tuotantoteollisuuden merkitys on vä-
hentynyt. Kupittaan alueella, radan eteläpuolella muutos alkoi näkyä jo 1980-luvun lopulla, kun radan vartta alet-
tiin kehittää bio- ja ICT-aloihin erikoistuneena korkeakoulu- ja yritysalueena eli ns. Turku Science Parkina. Muutos 
on modernisoinut asemanseudun kaupunkikuvaa voimakkaasti. Kupittaa on edelleen merkittävä työmatkaliiken-
teen asema. 

 
Kartta 19. Kupittaan asema (Turku itäinen) 
Turun kaupungin asemakartassa vuodelta 
1926. Karttaan on merkitty asema ja tava-
ramakasiini mustina rakennuksina kuten 
lääninsairaala pohjoisessa ja Sirkkalan 
kasarmi lännessä. Asemapäällikön ja rata-
vahdin rakennukset on piirretty karttaan 
ääriviivoin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kupittaan alueella voimakkain muutos käynnistyi 1990-luvun puolivälissä. Turku–Helsinki -moottoritien asema-
kaava vahvistettiin vuonna 1993. Kaavalla toteutettiin moottoritien lisäksi Kupittaan uusi asema ja radanvarren 
liikenteen uudelleenjärjestelyt sekä teollisuustonttien muuttaminen liike- ja toimistotiloiksi. Lisäksi kaavalla muu-
tettiin Kupittaan saven tontti sairaalakäyttöön T-sairaalaa varten. Asemanseudun uudistamisesta järjestettiin ark-
kitehtikilpailu 1992, jonka voitti Mauri Tommila Tapiolan Studio-arkkitehdeista. Moottoritien rakentamisen yh-
teydessä junarataa laskettiin useita metrejä alemmas. Teollisuusrata, ratapiha, tavaramakasiini ja grillikioski pu-
rettiin 1994. Uusi asema rakennettiin radan päälle vanhan aseman viereen. Tasoristeys Medisiinan kohdalla kor-
vattiin radan ylittävällä Tykistökadulla. Kupittaan uusi asema avattiin 1995 ja vanhan aseman käyttö päättyi. 
(Asemakaavan muutos 55/1991.) 
 
Asemarakennus 
 
Rakennettu  1913–1914  
Suunnittelija Rautatiehallitus Bruno Granholm 
Arkkitehtuuri 1900-luvun alun kansallisromanttinen rautatiearkkitehtuuri 
Runko hirsi, lauta 
Vuoraus lautapaneeli 
Vesikatto aumakatto, konesaumattu pelti 
Kerrosluku 1 
Kerrosala 437 kem2 
Muutokset 1924  muutokset sisätiloissa 
 1946  muutokset sisätiloissa 
 1956  laajennus / VR Ratateknillinen toimisto Jarl Ungern 

1960–63  peruskorjaus 
 2004  peruskorjaus, muutos toimistoksi / arkkitehtitoimisto Sigge 
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Asemarakennuksen piirustukset on allekirjoittanut Bruno Granholm vuonna 1913. Luokan IV C ravintolattomassa 
asemarakennuksessa on alkujaan ollut läpikuljettava avoin odotussali sekä suljettava, pienempi odotustila. Lisäksi 
rakennuksessa on ollut matkatavarahuone ja aseman konttori sekä postitoimisto. Pohjoispäässä on ollut rata-
esimiehen asuntona kaksi huonetta ja keittiö vuoteen 1924 saakka. Tässä vaiheessa asemapäällikölle rakennettiin 
erillinen asuinrakennus ja aseman konttori- ja odotustiloja laajennettiin. Lisäksi radan puolelle tehtiin uusi sisään-
käynti. Rakennukseen jäi vielä kaksi erillistä odotussalia. Vuodelta 1946 on muutoskuva, jossa matkatavaran käsit-
telytiloja on järjestetty uudelleen. Samassa kuvassa pienempi odotussaleista on merkitty miehistön huoneeksi. 
(KA RHK Iba:3 1252 a, b, c.) 

 
Kuva 79. Kupittaan vanha asema. 
Vuonna 1956 tehty laajennusosa on 
oikealla ilman kattoikkunoita. Ase-
marakennusten laajennuksissa oli 
tyypillistä, että uudisosa toteutet-
tiin rakennuksen alkuperäistä arkki-
tehtuuria mukaillen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 80. Kupittaan asema vuoden 1913 
piirustuksessa (KA RHK Iba:3 1252 a). Ra-
kennus oli jo valmistuessaan sivuasemaksi 
melko suuri. Siihen kuului asemapäällikön 
asunto ja postikonttori. Postista oli alkuun 
ovi vain radan puolelle. Ennen vuoden 1956 
laajennusta asema vastaharjoineen muis-
tutti kansallisromanttista huvilaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuva 81. Aseman muutoskuva vuodelta 
1955 (KA RHK Iba:3 1252, 3). Laajennuksen 
yhteydessä julkisivun tyyli oli tarkoitus 
säilyttää lähes kokonaan. Vastaharja olisi 
poistettu vain päädystä, mutta – toisin kuin 
tässä kuvassa – se poistettiin myös pää-
sisäänkäynnin kohdalta.  Uudisosa verhoil-
tiin vanhan osan mallin mukaan. Uudis-
osaan oli määrä tehdä myös kattoikkunat 
vanhan osan mukaisesti, mutta näitä ei 
toteutettu. 
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Asemaa on laajennettu 1956 VR:n arkkitehti Jarl Ungernin suunnittelemana. Rakennusta jatkettiin lautarunkoise-
na harjan suuntaisesti alkuperäistä julkisivua mukaillen. Suurin ulkoinen muutos oli sisäänkäyntien kohdalla ollei-
den vastaharjojen poistaminen. Lisäksi muiden kuin pääsisäänkäyntien paikkoja muutettiin. Uudisosaan rakennet-
tiin postitoimiston laajennus. Vanha postitoimisto ja miehistön huone muutettiin sosiaalitiloiksi. (KA RHK Iba:3, 
SkLST Kupittaan asema 1e.) 
 
Aseman perustus on kellariton rossipohja. Vuoden 1956 laajennuksen yhteydessä rakennuksen keskivaiheille teh-
tiin kellaritila, jonne sijoitettiin keskuslämmityskattila ja öljysäiliö. Rakennus on nykyisin kaukolämmön piirissä ja 
vanhat tekniset tilat ovat lämmönjakohuoneena ja arkistona. Asema on jäänyt korkean kallioleikkauksen päälle 
1990-luvulla tehdyn radan alentamisen vuoksi. Leikkauksen ja aseman väliin jää kapea ja jyrkkä, vaikeasti huollet-
tava osuus, jonka kasvillisuus voi hoitamattomana peittää aseman julkisivun radan suuntaan. 
 
Hirsirakenteisen aseman julkisivu vuoden 1956 asussa. Tuolloin tehty laajennus on tehty alkuperäisen tyylin ja 
materiaalien mukaisesti, joten rakennus edustaa edelleen 1900-luvun alun rakentamista, vaikka vastaharjojen 
poistaminen muuttikin rakennuksen huvilamaista luonnetta. Aseman lautaverhoilu on jaettu alkuperäisen julkisi-
vun mukaan kahteen kenttään. Ylhäällä on vaakapanelointi ja alaosassa on vaaleaksi maalattua pystylautaa, joka 
on peiterimoitettu. Ruskeaksi maalatut vuorilaudat ovat koristelemattomia. Ikkunat ovat tärinälle altistuville rata-
rakennuksille tyypillisesti pieniruutuiset.  Pääsisäänkäynnin kohdalla, räystään alapuolella on rakennuksen mo-
lemmin puolin paanuaiheinen panelointi, joka on 1900-luvun alun ratarakennuksissa yleinen, kansallisromantti-
nen piirre. Katteena on aumakatto, joka on pinnoitettu mustaksi maalatulla, konesaumatulla teräslevyllä. 
 
Henkilöliikenne lakkautettiin Kupittaalla 1979 ja aloitettiin uudelleen 1988 kahden kokeiluvuoden jälkeen. Ase-
man käyttö päättyi 1995, minkä jälkeen asemarakennus jäi valtion omistukseen. Asemaa käytettiin mm. yliopiston 
opiskelijoiden kerhotilana.  Viimeksi rakennus on ollut Senaatti-kiinteistöjen toimistona. Asema on siirtynyt yksi-
tyiseen omistukseen, ja rakennukseen on tulossa yliopiston toimintoja. Pysäköintialueena oleva kenttä aseman 
edustalla on vanha ratapiha-alue, jolle on suunnitteilla uudisrakentamista. 
 
Viimein muutos on ajalta 2004–2005, jolloin asema muutettiin Senaatti kiinteistöjen toimistoksi. Ullakolle raken-
nettiin iv-konehuone ja sisäänkäynnin yhteyteen invahissi. Rakennuksen kummankin puolen neljästä sisäänkäyn-
nistä jäi käyttöön vain pääovet. Vanhat ovet kuitenkin säilytettiin julkisivuissa. Kaikki seinä-, lattia, ja kattopinnat 
on uusittu sisältä ja eristetty uudelleen. Pintamateriaalit on pyritty sovittamaan rakennuksen tyyliin. Tilajakoa on 
muutettu useaankin otteeseen, mutta odotusaula on vanhassa hahmossaan ja lippuluukku on edelleen olemassa. 
Korjausten yhteydessä aseman viereen, sairaalanpuoleiseen päätyyn on rakennettu autokatos–jätesuoja ja lauh-
dutin. Korjaukset ja uudisrakennukset on suunnitellut arkkitehtitoimisto Sigge. 
 
Tavaramakasiini 
 
Puurakenteinen tavaramakasiini rakennettiin samaan aikaan aseman kanssa 1913, ja sitä laajennettiin pituus-
suunnassa 1924. Rankorakenteisen ja lautaverhoillun makasiinin on piirtänyt VR:n ratakonttorin John Stolpe Bru-
no Granholmin valvonnassa. Makasiiniin kuului kaksi kylmää ja yksi lämmin varasto ja lastauslaituri. Lämpimän 
varaston yhteydessä oli vaakamestarin huone. Sisäänkäynteinä oli viisi parillista ovea, joiden kohdalla oli vastahar-
jat. (KA RHK Iba:3, SkLST Kupittaan asema 1e.) Rakennus sijaitsi radan suuntaisesti noin 60 metrin etäisyydellä 
vanhasta asemasta eli nykyisen uuden aseman paikoitusalueen kohdalla. Makasiini purettiin uuden aseman ja 
radan ylittävän Tykistökadun rakentamisen yhteydessä 1994. 
 
Asemapäällikön ja ratavahdin asunnot 
 
Rakennettu  1913 ja 1924 
Suunnittelija Bruno Granholm 
Arkkitehtuuri kansallisromantiikka, 1910-luvun cottage-tyyli  
Runko hirsi 
Vuoraus lautapaneeli 
Vesikatto aumakatto / tiili; satulakatto / tiili 
Kerrosluku 1 
Kerrosala 192 (arvio) ja 61 kem2 
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Aseman vieressä on lähes muuttumattomana säilynyt 
asemapäällikön ja ratavahdin asuntojen pihapiiri. Pihapii-
riin kuuluu kaksi asuinrakennusta, maakellari ja kaksi va-
rastoa. Kokonaisuus on suojaisa ja puistomainen. Asuinra-
kennukset pihapiireineen muodostavat yhdessä aseman 
kanssa ehjän, rautatiearkkitehtuurin historiaa edustavan 
kokonaisuuden. 
 
Ratavahdin asunto on pieni ja pittoreski, noin 60 m2:n 
kokoinen rakennus, joka on valmistunut samaan aikaan 
aseman kanssa vuonna 1913. Rakennuksen tyyppipiirustus 
vuodelta 1908 on Bruno Granholmin laatima. Alppihuvila-
maisessa hirsirakennuksessa on selvä kansallisromanttinen 
ulkoasu. Julkisivussa on erilaisiin kenttiin sommiteltuja 
panelointeja ja ikkunat ovat pieniruutuisia. Talossa on 
tiiliverhoiltu, jyrkkä satulakatto, jonka harjan alapuolella 
on päädyissä puuleikkaukset. Rakennuksen väri on vaalea 
ja vuorilaudat ovat harmaanvihreät. Talo on yksityisasun-
tona. Nykyisten asukkaiden mukaan rakennusta on sen 
satumaisen ulkoasun vuoksi kutusuttu piparkakkutaloksi. 
 
 
 
Kuva 82. Ratavahdin piirustuksessa kyse on itse asiassa rataesimiehen 
asunnon tyyppirakennuksesta, jollainen on piirustusmerkintöjen perus-
teella toteutettu 11:een eri liikennepaikkaan. (KA RHK Iba:3 243, yksi-
tyiskohta.) Esimiehen asunto on vahdin tupaa huomattavasti suurempi. 

 
 

Kuva 83. Ratavahdin asunto. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 84. Asemapäällikön talo. Rakennuksessa on alkujaan ollut kaksi isoa asuntoa 
sekä kaksi asunnoista erillistä huonetta, joten asemapäällikön perheen lisäksi 
siinä on asunut muitakin. 

 
 
Asemapäällikkö asui aluksi asematalossa olevassa kahden huoneen ja keittiön asunnossa. Vuonna 1924 valmistu-
nut asemapäällikön talo on aseman vanhoista rakennuksista nuorin. Se perustuu Bruno Granholmin piirustukseen 
asuinrakennukseksi Toijalan asemalle vuodelta 1918 (KA RHK Iba:3 636). Noin 480 m2:n rakennus on selkeälinjai-
nen 1910-luvun cottage-tyylin tyyppitalo. Pystypeiterimaverhoiltua julkisivua jäsentävät symmetrisesti sommitel-
lut, pieniruutuiset ikkunat ja kaksi sisäänkäyntiä avokuisteineen. Katteena on sementtitiilin verhoiltu aumakatto, 
jonka lappeilla on symmetrisesti asemoidut kolmionmuotoiset kattolyhdyt. Rakennus on väritetty kuten ratavah-
din talo. Perustus on kellariton, kivistä ladottu rossipohja. 
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Kuva 85. Asemapäällikön talon keittiön säilynyttä alkuperäistä sisustusta. 
Komeroiden välissä oleva oviaukko on uusi, sen paikalla on ollut makuualkovit 
seinän molemmin puolin. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kuva 86. Asemapäällikön talon tyyppipiirus-
tus vuodelta 1918. Rakennukseen on kuulu-
nut viisi huonetta ja kaksi tilavaa keittiötä. 
Keittiöissä on ollut makuualkovi. Lisäksi ulla-
kolla on ollut lämmin huone. Talon ulkoasu 
on säilynyt alkuperäisenä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Asemapäällikön talossa on alkujaan ollut kaksi asuntoa. Kummallakin asunnolla on ollut keittiöt rakennuksen kes-
kellä. Ullakolle on tehty lämmitettävä huone vuonna 1939. Muutoskuvan on allekirjoittanut G. A. Castrén (KA RHK 
Iba:3 636, 1). Talo on saneerattu 1996 toimistotiloiksi säilyttäen osa vanhasta tilajaosta. Myös tulisijoja ja pinta-
materiaaleja on säilynyt osittain. Osa vanhoista komeroista on säilytetty ja purettujen komeroiden ovet on tallella 
rakennuksen vintillä. Rakennus on ollut viimeksi Senaatti-kiinteistöjen käytössä. Rakennus on siirtynyt yksityiseen 
omistukseen ja siinä on vuokralaisena investointipankki. 

 
Kuva 87. Varastorakennukset ovat ulkoasultaan lähes samanlaiset, tilajako on 
ollut erilainen. Kuvassa taaempi, lähinnä rataa oleva lyhyempi rakennusta on 
ilmeisesti jatkettu, sillä se on pidempi kuin piirustuksessa. Kuvassa näkyvä piippu 
on ollut käymälän ilmanvaihtokanava. Toinen varastoista on alkujaan piirretty 
Käkisalmen asemaa varten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asuinrakennusten pihapiiriin kuuluu kaksi varastorakennusta ja kylmäkellari. Kylmäkellari on rakennettu tiilestä ja 
rapattu vaaleaksi. Rakennuksessa on tiilinen satulakatto. Kellari on lähes kokonaan maanpinnan päällä ja sen sei-
nien ympärille on nostettu maata eristeeksi. Varastot ovat lautarakenteiset ja katteena on huopapintainen ja 
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kolmiorimoitettu aumakatto. Varastot on alun perin tarkoitettu polttopuille ja ruokatarvikkeille, ja niistä on ero-
tettu tilat kotitalouksille ja asemalle. Rakennukset ovat lähes samanlaiset, toinen rakennus on pidempi.  
Molemmissa rakennuksissa on ollut käymälät sekä betonista valettu, viemäröity jätevesikaivo. Toisen rakennuk-
sen on piirtänyt Axel Åberg ja Bruno Granholmin VR:n Ratakonttorista ja toisen Albert Leidenius ja Thure Hell-
ström Tie- ja vesirakennusten ylihallituksesta. 
 
Aseman viheralueet 
 
Rautatieympäristöjen viherrakentamisen funktio oli alkujaan palosuojelu, mutta samalla istutuksilla luotiin viihtyi-
syyttä teollisiin ympäristöihin. Tärkeimpien asemien yhteyteen tehtiin tasokkaita, julkisia puistoja.  Kupittaan 
asemalla ei ole ollut varsinaista asemapuistoa, mutta asemapäällikön ja ratavahdin asunnot on sijoitettu omalle 
puistomaiselle alueelleen aseman viereen. Sirkkalankatu (aik. Arseninkatu) jatkui katutilana aina asemalle saakka. 
Asemalle kuljettiin pienimuotoista puistokatua pitkin, sillä asuntojen puistomainen pihapiiri pensasaitoineen ja 
jalopuuriveineen reunustivat väylää. Ennen 1990-luvun muutoksia asuinrakennusten, puutarhan ja aseman yhteys 
on ollut selkeämpi, kun asemalta on ollut suora ja avoin yhteys asuntojen pihapiiriin. 
 

Kuva 88. Asuinrakennukset ovat puistomaisessa pihapiirissä, jonka merkittä-
vimpänä elementtinä erottuvat muodostelmiksi istutetut jalopuut. 

 
 
Säilyneisyys ja erityiset arvot 
 
Kaikki rakennukset ovat ulkoasultaan hyvin säilyneitä. Asema-
päällikön talossa on lisäksi säilynyt osa interiööreistä kiinteine 
kalusteineen. Asemarakennuksessa merkittävin tila, odotussali 
on hahmoltaan säilynyt. Ratavahdin taloa ei ole tutkittu sisältä 
eikä sen sisätilojen säilyneisyyttä ole tässä arvioitu. 
 
Asematalo ja sen vieressä olevat asuinrakennukset pihapiireineen muodostavat ehjän historiallisen kokonaisuu-
den, joka ominaispiirteensä säilyttäneenä edustaa hyvin vuosisadan alun rautatieympäristöjä ja rata-
arkkitehtuuria. Kokonaisuuden arvokkaimmat osat ovat asemarakennus yksittäisenä rakennuksena sekä asema-
päällikön ja ratavahdin asuinrakennukset puistomaisessa ympäristössä. 
 
Asuinrakennusten pihapiiri erottuu edelleen pienipiirteisenä ja vehreänä, keidasmaisena kokonaisuutenaan vilk-
kaassa liikenneympäristössä, jossa kaupunkikuvaa hallitsee tehokas ja laitosmainen rakentaminen. Vaikka puisto 
ei ole julkisessa käytössä, on sen säilyminen puistomaisena kokonaisuutena kaupunkikuvallisesti tärkeää.  
 
Pääsisäänkäynti asemalle on aikanaan ollut Sirkkalankadun jatketta pitkin asemapäällikön talon kohdalta nupuki-
vikäytävää pitkin. Reittiä käytetään edelleen rinnakkaisena kulkuna uudelle asemalle. Käytävän kiveys on osittain 
peitetty murskeella. Sateella reitti peittyy veden alle. Käytävän korkeusasemaa olisi hyvä nostaa kiveys säilyttäen. 
Asuinrakennusten pihapiiriä rajaavat, rivimäisesti istutetut lehtipuut tekevät käytävästä puistokatumaisen ja 
muistuttavat reitin vanhasta merkityksestä. 
 
Kuva 89. Näkymä Kiinamyllynkadun ja Tykistökadun risteyksestä. Vasem-
malla asemapäällikön asuintalo, oikealla siintää vanha asemarakennus ja 
taustalla vasemmalla Medisiina C. Sairaala-alue ja asema eivät muodosta 
kaupunkikuvallista kokonaisuutta, mutta pienipiirteinen ja puistomainen 
vanha asema rikastuttaa suurten rakennusten ja liikenteen hallitsemaa 
ympäristöä. 

 
 
 
 
 



75 
 

Rautatiearkkitehtuurin ensimmäiset vuosikymmenet 
 
Rautatiet toivat mukanaan tarpeen kokonaan uudelle rakennustyypille. Asemarakennukselle oli etsittävä sopivaa 
arkkitehtoninen muotokielensä. Euroopassa uuden rakennustyypin esikuvina käytettiin italialaista huvilaa. Asemien 
arkkitehtuurissa alettiin 1840-luvulta alkaen suosia pittoreskia vaikutelmaa, renessanssiaiheita ja epäsymmetrisiä 
massoitteluja, esikuvana käytettiin italialaista huvilarakentamista. 1800-luvun loppupuolella Euroopan rautatiearkki-
tehtuurissa siirryttiin uusgotiikkaan, uusrenessanssiin ja sveitsiläistyyliin.  
 
Suomessa intendenttikonttorin johtajan C. L. Engelin ja hänen suosiman empiren kausi oli ohi 1860-luvulle tultaessa, 
ja Engelin seuraaja, saksalainen E. B. Lohrman toi mukanaan uudet eurooppalaiset vaikutteet julkiseen rakentami-
seen.  Lohrmanin seuraaja C.A. Edefelt tunnettiin erityisesti rautatiearkkitehtina, joka hyödynsi kaikkia uusia tyyli-
suuntia. Edefeltin oppilas Knut Nylander kehitti rautatiearkkitehtuuria pittoreskiudesta enemmän uusrenessanssin 
suuntaan. 
 
Vuosisadan lopulla rautatiearkkitehtuuri muuttui standardisoinnin yleistyttyä kaavamaisemmaksi eikä asemia poik-
keuksia lukuun ottamatta suunniteltu yksilöllisesti. Ratahallituksen arkkitehdit laativat uusrenessanssivaikutteisia 
tyyppipiirustuksia, joiden pohjalta ratainsinöörit suunnittelivat paikallisen kohteen. Tyyppipiirustuksissa oli edelleen 
sveitsiläisvaikutteita, mutta muotokieli selkeytyi ja yksinkertaistui. 1900-luvun alkuun mennessä arkkitehtuuriin tuli 
mukaan myös kansallisromanttiset piirteet. Helsingin uuden rautatieaseman arkkitehtuurikilpailun innoittamana 
jugend alkoi näkyä rautatierakennusten suosituimpana tyylinä.  
 
Suomen rataverkkoa rakennettiin vilkkaasti viime vuosisadan vaihteen molemmin puolin.  Rautatierakennukset 
toteutettiin lähes yksinomaan puusta 1920-luvulle saakka. Mallikirjat ja muu alan kirjallisuus esittelivät runsaasti 
puurakentamisen uutta muotokieltä, joka oli tekniikan kehittyessä vapautunut kivirakentamisen jäljittelystä. Uusre-
nessanssille, sveitsiläistyylille samoin kuin kansallisromantiikalle oli tyypillistä erilaiset paneloinnit, puuleikkaukset 
sekä taidokkaasti viimeistellyt vuorilaudat, katokset ja kuistit. Suomen rautatierakennuksilla onkin tärkeä merkityk-
sensä nimenomaan puuarkkitehtuurissa. 
 
Päätoimisen arkkitehdin Rautatiehallitus sai vuonna 1892, jolloin tehtävään valittiin Bruno Granholm. Granholm 
uudisti ratarakennusten tyyppipiirustukset. Hänet tunnetaan arkkitehtina, jolle ominaiseen tyyliin kuuluivat pitto-
reskit ja huvilamaiset rautatierakennukset kansallisromanttisin piirtein. Granholmin voi sanoa luoneen rautatieju-
gendin, oman erottuvan kerrostumansa suomalaisessa rautatiemaisemassa. 

 
Lähteet: 

 
Rautateiden arkkitehtuuri 1984 

Rautatierakennukset 2003 
Suomen rautatieasemat vuosina 1857–1920 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Kiinamyllynmäen sairaalakokonaisuuden merkitys kulttuuriympäristönä 
 

6.1 Kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot 
 
Turun yliopistollisen keskussairaalan Kiinamyllynmäen rakennuskanta kuuluu valtakunnallisesti merkittävien ra-
kennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon (RKY 2009). Sen luettelointiperusteena on laitosrakentamisen edus-
tavuus ja kerroksisuus; kokonaisuus kuvastaa sairaanhoidossa tapahtuneita muutoksia sekä sairaalarakentamisen 
suunnitteluperiaatteiden kehitystä 125 vuoden ajanjaksolta, jossa vanhinta 1880-luvun lääninsairaalan kerrostu-
maa täydentävät 1930-luvun funktionalistishenkinen sairaala-arkkitehtuuri sekä 1960-luvun keskussairaalan mo-
dernistinen ja teollinen rakentaminen.  
 
Tyksin kantasairaala koostuu lukuisista toisistaan eri tavoin poikkeavista rakennuksista, jotka muodostavat sairaa-
lahistoriaa kattavasti kuvaavan ympäristökokonaisuuden. Omana selkeänä kerrostumanaan mäen päällä, osana 
sairaalan vanhaa puistoa erottuu 1800-luvun lopun tyypillisin sairaalamalli, paviljonkisairaala. Vanhimmat raken-
nukset edustavat lääninsairaalajärjestelmää ja 1800-luvun kaupunkimaista laitosrakentamista, johon Turulle tyy-
pilliseen tapaan liittyy kukkuloiden ja ruutukaavan välisen kontrastin käyttö arkkitehtonisena välineenä. Omina 
osakokonaisuuksinaan sairaala-aluetta reunustavat modernit ja monoliittiset blokkisairaalat, A- ja U-sairaala, jotka 
edustavat erittäin havainnollisesti sairaalarakentamisen kehitysvaiheita ennen ja jälkeen toisen maailmansodan. 
Samalla nämä rakennukset kytkeytyvät keskeisellä tavalla keskussairaalajärjestelmän luomiseen ja sairaanhoidon 
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modernisaatioon osana hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista. Lääketieteen laitoksen rakennukset liittyvät kiin-
teänä osan yliopistosairaalajärjestelmään. 
 
Alueen rakennuskanta on suurimittakaavaista ja sijaitsee näkyvällä paikalla. Kiinamyllymäen rakennukset hallitse-
vat yhdessä viereisen Turun yliopiston kampusalueen kanssa koko kaakkoisen keskustan kaupunkikuvaa. Kyseessä 
on tasokkaasta arkkitehtuurista muodostunut laitosalue, joka on laajentunut ja laajenee vastaten eri aikakausien 
tarpeisiin. Alue on muutoksessa elävää ja siihen reagoivaa käyttöympäristöä, joka on muutoksessa säilyttänyt 
useita tärkeitä dokumentteja laitosrakentamisen historiasta. 
 
Turun kaupunkikuvaa hallitsivat 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa ruutukaavan sisältä ja reunoilta nousevat, 
kukkuloille rakennetut monumentaaliset julkiset rakennukset. Vanha lääninsairaala oli 1950-luvulle saakka itäis-
ten kaupunginosien kaupunkikuvaa hallitseva puistomainen kokonaisuutensa. Kaupunkikuvassa Kiinamyllynmäki 
ei hahmotu enää ensisijaisesti kukkulapuistoksi. Historiallinen näkymä on kuitenkin melko hyvin hahmotettavissa 
Vähä Hämeenkadun suunnasta, josta on nähtävissä vanha sisäänkäynti alueelle. Porttivahdin talon ja vastaanotto-
laitoksen väliin ei ole missään vaiheessa noussut uudisrakennuksia ja alueen puusto on vanhaa. Vanha pääportti-
miljöö on ollut kaupunkikuvallisesti merkittävä jo aikaisessa vaiheessa, ja onkin erityiseen arvokasta, että juuri 
tämä historiallinen sisääntulo näkymä on kohtuullisen hyvin säilynyt. Tämän näkymän vasta-aiheena on kadun 
toisessa päässä koko kaupungin ylle kohoava C.L. Engelin suunnittelema observatorio vuodelta 1819. 
 
Tyksin laajennuttua T-sairaalana radan pohjoispuolelle, on alueesta muodostunut sairaalakaupunkimainen mega-
sairaala. Viime vuosikymmenten kehityksessä toiminnallisuuden äärimmäinen korostuminen on luonut varsin 
tehokasta laitosympäristöä. Toimintojen katkeamattomuuden varmistaminen ja synergian korostuminen näkyy 
osaltaan myös eheytenä uuden ja vanhan rakentamisen välillä. Jokainen elementti kytkeytyy analogisesti edelli-
seen osaan vanhaa miljöötä täydentäen ja omaa aikaansa edustaen. Suurten rakennusten sisään jäävä vanhan 
lääninsairaalan rauhallinen ja puistomainen paviljonkisairaala on tehokasta ympäristöään vasten ympäristöllisesti 
ja viihtyisyyden kannalta hyvin merkittävä osakokonaisuus. 
 

 
Kuvat 90 ja 91. Ilmaku-
vat vuosilta 1960 
(YTKS) ja 2013 (Trimble 
WebMap). Ympäristön 
tiivistyessä sairaala on 
kasvanut osaksi keskus-
taa. Itse sairaala on 
laajentunut puistomai-
sesta paviljonkisairaa-
lasta kahdeksi kaupun-
kimaiseksi kortteliksi, 
jotka jatkossa radan yli 
rakennettavan laajen-
nuksen myötä sulautu-
vat yhteen. 
 

 
 

 
Monikerroksisuudestaan ja eriaikaisuudestaan huolimatta sairaalakokonaisuus muodostaa selkeäsi rajautuvan, 
itsenäisen kaupunkitilallisen ja -kuvallisen kokonaisuutensa. Laajaa kokonaisuutta on kuitenkin mahdotonta käsit-
tää katutilasta. A- ja U-sairaala ovat kaupunkikuvallisesti ja modernismin perinnön kannalta alueen merkittävim-
mät rakennukset. Ne muodostavat koko sairaala-alueen julkisivun ja hallitsevat ruutukaava-alueen reunan kau-
punkikuvaa suurella koollaan ja selkeällä modernistisella laitosarkkitehtuurillaan. U-sairaala sijaitsee Hämeentul-
lissa, kaupungin sisääntuloväylällä, jossa sen porttimaisena parina ovat yliopiston kampusalueen rakennukset. A-
sairaalan ja Medisiinan muodostama pitkä ja polveileva, muurimainen julkisivukokonaisuus koostuu useasta ar-
vokkaasta yksityiskohdasta. Näitä ovat A-sairaalan sisäänkäynti lippoineen ja ajoramppeineen sekä tähän liittyvä 
nupukivetty pieni aukio. Sairaalan ja lääketieteenlaitoksen nivelenä on pieni kappeli, johon liittyy muurin rajaama 
piazzamainen aukio. Medisiinan vanha luentosali ja sisäänkäyntiosa erottuu omaksi orgaaniseksi osakseen kul-
mikkaasta päärakennuksesta. Näiden pienempien osien kaupunkikuvallinen teho perustuu mittakaavalliseen 
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kontrastiin; universaalia ja laitosmaista taustaa vasten nämä arkkitehtonisesti harkitut, katutilalle luonteenomai-
set ja paikan tuntua ylläpitävät elementit ovat erityisen arvokkaita. 

 
Kuva 92. Ilmakuvasta laaja ja 
monimuotoinen sairaala-alue 
hahmottuu selkeäksi kokonaisuu-
deksi. Kuva on 1990-luvun puolivä-
listä, jolloin Helsingin valtatietä 
rakennettiin. T-sairaala valmistui 
myöhemmin kuvan oikeassa reu-
nassa olevalle sora-alueelle, ja se 
liitettiin muuhun sairaala-
alueeseen radan yläpuolisella 
paikoitustalolla. T3-vaiheessa 
radat ylittävälle kannelle toteute-
taan T-sairaalan ja Medisiinan 
laajennus. Uudistus yhdistää 
aiempaa paremmin yliopiston ja 
sairaalan. (Kuva YTKS.) 
 

 
 
 
 

 

6.2 Viherympäristöt 
 
Sairaalan puisto on saanut nykyisen muotonsa pitkän historian kautta, johon liittyy sekä alueen varhaisempi 
maankäyttö että eri aikakausien uudisrakentaminen. Uudisrakentaminen on luonnollisesti pienentänyt alueen 
viherpinta-alaa. Uudisrakentamisen volyymin huomioon ottaen Kiinamyllynmäen ympäristö on silti edelleen hyvin 
vehreä, mikä on tärkeä viihtyisyystekijä laitosmaisessa ympäristössä. Sairaalan viherympäristö on rakennuskannan 
tavoin kerroksinen. Selkeimmät osakokonaisuudet muodostuvat vanhimpien rakennusten ympärille sekä U- ja A-
sairaalan edustoille osaksi katumiljöötä. 
 
Historiallisessa mielessä puiston arvokkaimpia osia ovat vanhimmat, lääninsairaalan aikaiseen puistokokonaisuu-
teen kuuluneet elementit 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkuun. Kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti merkit-
tävimmät viherympäristön osat ovat A-sairaalan ja U-sairaalan edustuspuistot Kiinamyllynkadun varressa. Viihtyi-
syyden ja lähiympäristön kannalta merkittäviä ovat Kiinamyllynmäen päällä olevat pienet puistikot vanhimpien 
sairaalarakennusten yhteydessä. Näistä erityisen tärkeä on hallintorakennuksen (rakennus 11) ja lastenpsykiatrian 
osaston (rakennus 10) väliin jäävä keskuspuistikko, jossa on erityisen huolella toteutetut uudet perennaistutukset, 
vanhoja hedelmäpuita ja yksi maisemaa hallitseva vanha puu. Tämä puistikko on ainoa 1800-luvun lopun alkupe-
räiseen sairaalasuunnitelmaan kuulunut toteutunut ja säilynyt puistoaihe. Edellä mainitun yksittäispuun lisäksi 
alueella on kaksi muuta maisemallisesti erityisen merkittävää ja hyväkuntoista puuta (saarna ja tammi lastenpsy-
kiatrian osaston läheisyydessä), jotka ovat peräisin 1800-luvulta tai 1900-luvun alusta. 
 
 
Kuva 93. Vanhan lääninsairaalan raken-
nuskanta ja niitä ympäröivät puistikot 
muodostavat kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaan, rauhallisen viherympäristön 
vilkkaan sairaala-alueen keskelle. 
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Puiston istutuksia on uudistettu ja muokattu vuosikymmenten kuluessa hyvin paljon, ja osa puustosta on uusiutu-
nut itsestään. Istutuksia on luonnollisesti poistettu tarpeen mukaan. Edellä mainittuja yksittäispuita lukuun otta-
matta istutuksien säilyttäminen sellaisenaan ei ole kulttuurihistoriallisista syistä välttämätöntä. Tärkeää on turva-
ta keskeisten viheralueiden säilyminen ja kunnossapito kunnioittaen vanhaa lajistoa ja sommitteluperiaatteita. 
Esimerkiksi puurivit on syytä säilyttää riveinä, pensasistutukset pensaina ja havuryhmät havuryhminä. Puurivejä 
saattaa olla tarpeen täydentää tai harventaa. Rivien linjausta voidaan tarkistaa tarpeen vaatiessa esimerkiksi kas-
vupaikan käydessä ahtaaksi tai istutusten ollessa merkittävällä tavalla haitaksi rakenteille. 
 
 
Kartta 20. Yhteenveto alueen erityisistä arvoista. 
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6.3 Rakennetun ympäristön suojelu 
 
Selvitysalueen vanha rakennuskanta on vireillä olevan kaavamuutokset myötä todennäköisesti tulossa asemakaa-
valla suojeltaviksi. Tällä hetkellä voimassa oleva asemakaava (55/1991) on vahvistettu vuonna 1993. Siinä, kuten 
aiemmissakaan asemakaavoissa ei ole otettu kantaa rakennuksien säilyttämistarpeisiin, vaikka rakennetun ympä-
ristön erityisarvojen vaaliminen on jo vuodesta 1985 lähtien kuulunut kaavojen sisältövaatimuksiin.  
 
Sairaalarakennusten vaaliminen oli kuitenkin alkanut sairaalan toimesta jo viimeistään 1980-luvulla. Silloin perus-
korjattiin vanhimpia, 1800-luvun lopun sairaalarakennuksia, ja piirustuksiin oli merkitty ominaispiirteiden säilyt-
tämistä koskevia ohjeita. Jo aiemminkin A- ja U-sairaalan julkisivutoimenpiteissä näkyy pyrkimys sovittaa muutok-
set rakennuksen arkkitehtuuriin. Eräissä pienemmissä toimenpiteissä tosin 1970-luvulla tehtiin oman ajan raken-
tamiselle ominaisia ratkaisuja pyrkimättä erityisemmin sovittamaan uutta ja vanhaa yhteen. Näin muodostui 
omanlaisiaan kerrostumia rakennusten pitkään historiaan, vaikka nykyhetken näkövinkkelistä tuloksia voidaankin 
arvostella kömpelöksi. 
 
Koska rakennuksia on tähänkin saakka – ilman virallista suojelustatusta – pidetty käytössä ja kunnossa pääpiirteis-
sään niiden ominaispiirteitä vaalien, on rakennusten säilymiselle vastakin hyvät edellytykset. Parhaat säily-
misedellytykset on rakennuksilla, joita voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla korjata ja muunnella tarpeiden 
mukaan ilman merkittäviä julkisivumuutoksia. 
 
Sairaalarakennusten kohdalla ajanmukaistamisen tarve ja käyttötarkoituksen muuttaminen on ollut alusta saakka 
jatkuvaa. Rautatieasemarakennuksen ja asemapäällikön talojen käyttö on myös muuttunut. Sisätiloissa on näistä 
syistä säilynyt melko vähän alkuperäisiä tai hyvin vanhoja elementtejä. Interiöörejä on kuitenkin säilynyt tiloissa, 
joiden käyttö on pysynyt samana. Näillä on luonnollisesti rakennus- ja kulttuurihistoriallista sekä antikvaarista 
arvoa. Pääasiassa kyse on porraskäytävistä, joissa lähes jokaisessa rakennuksessa on nähtävissä rakennusajalle 
tyypillistä tekniikkaa, materiaalien käyttöä ja muotoilua. U-sairaalan talousrakennuksessa oleva ruokala ja siihen 
liittyvä aulatila portaikkoineen on säilyneistä sisätiloista laajuutensa, korkealuokkaisuutensa ja käyttöasteensa 
vuoksi alueen merkittävin säilynyt interiööri. Säilyneiden sisätilojen vaaliminen on näiltä osin erityisen tavoitelta-
vaa, mutta suojelumääräysten ulottaminen sisätiloihin ei ole välttämätöntä, joskin ruokalan osalta tätä voisi vaka-
vasti harkita. Ns. tavallinen rakennussuojelu eli julkisivuja ja vesikattoa koskevat suojelumääräykset ovat perustel-
tuja arvokkaiksi osoittautuneiden rakennusten kohdalla.  
 
Julkisivujen ohella tärkeitä vaalittavia elementtejä ovat selvitysalueen historialliset viheralueet, jotka luovat viih-
tyisyyttä tehokkaasti rakennetussa laitosympäristössä. Tärkeimmät viherympäristöt tulisi säilyttää puistomaisina, 
ja niitä tulisi ylläpitää niiden kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja tukien. 
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