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Turun keskustassa sijaitseva 1830-luvun porvaristalo on yksi kaupungin kiehtovimmista 

rakennuksista. Sen muinoisen salin nurkassa on nykyään baaritiski ja entisessä eteisessä tanssilattia. 

Entisessä förmaakissa on lasiseinin rajattu tupakointitila, jossa vieraileminen salpaa hengityksen ja 

uuttaa vaatteisiin viikkokausia säilyvän katkun.  

 

Kolme vuosisataa nähnyt hirsitalo katselee ajan kulumista tyynesti ja taipuisasti. Se joustaa, kun sen 

hirsirunkoon avataan uusi ovi tai kun yläkerran tanssilattian riemu tärisyttää koko rakennusta. 2000-

luvun rakennus tuskin koskaan on näin vastaanottavainen, muuntautumiskykyinen ja nöyrä!  

 

Kauppias- ja Linnankatujen kulmauksessa sijaitseva Österbladin tontti Turun keskustassa on yksi 

viimeisistä Turun ydinkeskustan kortteleiden puutalotonteista. Se on poikkeuksellinen läpileikkaus 

1820-luvulta nykyhetkeen ulottuvasta kaupunkirakentamisesta: tontin rakennuksia voi 

tarkkaavainen katselija lukea kuin avointa kirjaa. Pihan puolella olevat empiretyyliset ikkunat, 

laudoitukset ja listat kertovat puurakennusten kerroksellista historiaa aina 1820-luvulta 

nykypäivään. Rakennusten nykyiset toimijat, ennen kaikkea Dynamo ja Ö-baari ovat muovanneet 

Österbladin tontista turkulaisen alakulttuurin ja yöelämän kiintopisteen.  

 

Rakennusten kohtalo on kuitenkin vaakalaudalla. Tontin osakkeet osti vuonna 2014 Turun sanomia 

julkaiseva TS-yhtymä, joka on anonut tontille asemakaavamuutosta. Seuraavien parin vuoden 

aikana ratkeaa, voivatko puutalot tai niistä jompi kumpi säilyä uudisrakentamisen rinnalla. 

Säilyttävä vaihtoehto voisi parhaimmillaan, luovalla ja rohkealla suunnittelutyöllä, yhdistellä uutta 

ja vanhaa sellaisin tavoin, jotka edistäisivät Turun mainetta historiallisen rakennuskannan vaalijana. 

Tästä hyötyisi myös tontinomistaja. 

 

Parhaimmillaan uudisrakentaminen voisi tavoittaa luovia ja innovatiivisia tapoja käyttää 

ulkomaalaisten kovasti ihailemaa suomalaista puurakentamista täydennysrakentamisen innoittajana 

ja lähtökohtana. Vanha rakennus sisältää usein materiaalisen kertomuksen muuntautumiskyvystään. 

Ennen rakennussuojelun aikakautta rakennusten jatkuva käyttökelpoisuus ja jalostettavuus oli 

niiden säilymisen edellytys.  

 

Vaikka Turun uudistajat ovat aina 1600-luvulta alkaen tavoitelleet kokonaisvaltaista 

kaupunkikuvallista muutosta, on kaupungin rakenteeseen unohtunut paljon menneisyyden 

kerroksia. Turun kaupunkirakenteessa on jälkiä kaikista kehitysvaiheista aina keskiajalta alkaen. 

Kaupungin kaduilla kulkiessaan voi yhä nähdä väläyksiä sellaisista rakennetuista ympäristöistä, 

jotka Helsingistä hävisivät jo 1900-luvun alussa. Rakentamisen voi Turkua katsellessaan kuvitella 

aloitetun aina puhtaalta pöydältä, kuitenkaan saattamatta työtä loppuun ennen tyylikäsitysten ja 

asemakaavoituksen aatteiden muutosta. 

 

Turkua on jokseenkin vaikea kuvitella ilman erilaisten aikakerrosten jatkuvaa läsnäoloa. Aivan kuin 

kaupungin historian jokainen vaihe olisi vaatinut päästä esiin rakennusperinnön hitaasti vaihtuvaan 

näyttelyyn. Kaupunkiympäristöön kerääntyneet kerrokset muodostavat eräänlaisen fragmenttien 

kaupungin – ajan ja tilan vuorovaikutuksessa kerrostuneen kaupunkimaiseman. Voisiko tässä olla 

Österbladin tontin uudisrakentamiselle jännittävä ja omaperäinen lähtökohta? 

 

Puutalotontin vaiheet 1820-luvulta kansalliseen tietoisuuteen 
 



Ennen turun paloa 1827 Österbladin tontin paikalla kulki Pellavankutojankatu, jota reunustivat 

vaatimattomat puurakennukset. Turun palon jälkeisessä uudessa asemakaavassa tälle paikalle 

kaavoitettiin tontti numero VI-4-3, jonka osti vuonna 1828 kauppias Adam Stenvall.  

 

Stenvall anoi jo Turun paloa seuranneena vuonna rakennuslupaa kauppapuotirakennukselle katujen 

kulmaukseen. Vuonna 1830 hän jätti Turun maistraatille piirustukset kahdesta asuinrakennuksesta 

sekä tontin sisäosiin pystytettävästä talousrakennuksesta. Nämä katujen varsille pystytetyt kolme 

rakennusta ovat yhä jäljellä joskin monia muutoksia kokeneina.  

 

Tontille pystytettiin lisärakennuksia ja puutaloihin tehtiin muutoksia pitkin 1800-lukua. Tontille 

rakennettiin vuonna 1834 kahdeksankulmainen huvimaja. Kauppiaskadun puolen kaksi puutaloa 

yhdistettiin väliosalla vuonna 1837, ja pienempiä muutostöitä tehtiin ainakin vuosina 1846, 1862, 

1867 ja 1880. Tontin omisti 1860-luvulta alkaen kauppias Julius Österblad, jonka nimellä tontti yhä 

nykyään tunnetaan. Österblad rakennutti tontin palokujalle Kauppaiskadun varteen vuonna 1885 

kolmikerroksisen kivitalon, ja samassa yhteydessä Linnankadun varren asuinrakennus eli nykyinen 

Dynamon talo sai nykyisen uusrenessanssityylisen ulkoasunsa. Katujen kulmauksen liikerakennus 

sai nykyisen ulkoasunsa 1910-luvulla toteutetuissa muutoksissa. 1900-luvun kuluessa rakennuksiin 

toteutettiin vähäisiä, vaihtuvien toimintojen edellyttämiä muutoksia. 

 

Österbladin tontin rakennusten kohtalo oli vaakalaudalla jo 1990-luvun lopulla, kun paikalle oli 

tarkoitus rakentaa pääkirjaston uudisrakennus. Tässä yhteydessä tontin sisäosien talousrakennukset 

purettiin, ja alueella toteutettiin arkeologiset kaivaukset. 

 

Osin yökerho Dynamon Turun ulkopuolelle ulottuvan maineen vuoksi tontin rakennuskanta nousi 

valtakunnalliseen julkisuuteen jo Suojele minua -tv-sarjassa vuonna 2010. Vastikään tontin 

rakennusten kohtalosta kirjoitti myös Helsingin sanomat. Alakulttuurin siivittämän valtakunnallisen 

maineen ohella on syytä korostaa, että rakennukset ovat myös historiallisina kohteina merittäviä. Ne 

kertovat laajasti 1800- ja 1900-lukujen asuin- ja liikerakentamisen muutoksista, eikä vastaavia yhtä 

edustavia ja kiinnostavia esimerkkejä ole enää jäljellä Suomen kaupunkien ydinkeskustoissa. 

 

Kaupunki aikakoneena 

 

Aikaa kestänyt rakennettu ympäristö on täynnä muistijälkiä, rakennusaineiksi muuntuneita 

johtolankoja tilan menneistä käyttötarkoituksista. Rakennussuojelun tehtävä on suunnitellusti 

säilyttää menneisyydestä periytyviä, uhanalaiseksi katsottuja kaupunkiympäristöjä. Toisaalta 

suojelun keinoin voidaan harvoin jähmettää vaalittavaa ympäristöä tilaan, jossa sen hyvinkin 

erilaiset historialliset merkitykset säilyisivät kokonaisuutena.  

 

Helsingin historiallista ydintä, Senaatintorin ympäristöä tutkinut Anja Kervanto-Nevanlinna kuvaa 

kirjassaan Kadonneen kaupungin jäljillä, miten alueen suojelussa on keskitytty nimenomaan 

autonomian ajan alun monumentteihin. Toisenlaisen historian jäljet – teollisuus, satamatoiminta, 

kaupankäynti ja ulkorakennukset – on hävitetty Carl Ludvig Engelin monumentaalikeskustan 

suojelun kustannuksella. Viime kädessä rakennussuojelun pyrkimys historiallisesti edustavaan 

kaupunkiin redusoi ympäristöstä nähtäville lähinnä sen, mitä kukin sukupolvi siinä haluaa korostaa. 

 

Rakennettu ympäristö on historiallisesti kertovimmassa vaiheessaan juuri suojeluaan, 

tuhoutumistaan tai jalostamistaan edeltävässä tilanteessa, ennen kuin sen omintakeiseksi materiaksi 

kertynyt menneisyys tuhotaan tai käännetään esittämään yhtä tai muutamaa historiallista 

käyttötarkoitusta ja ulkomuotoa. Rakennussuojelun voi tietyiltä osin rinnastaa 

historiankirjoitukseen, sillä suojelun yhtenä tavoitteena on jäsentää tai pelkistää rakennuksen 

vaikeaselkoinen menneisyys kertovaksi ja nykyajan ihmiselle ymmärrettäväksi. Suojelun keinoin 

rakennuksen säilyttämiselle pyritään löytämään kompromissi, jossa kohtaavat sen 



jalostuskelpoisuus nykyajan elämän vaatimuksiin ja rakennuksen historiallinen esittävyys. 

 

Suomen rakennussuojelun juuret ovat kansankulttuurin rakennuksissa ja keskiajan monumenteissa. 

Kiinnostus kansanrakentamista ja omaa ikivanhaa historiaa kohtaan alkoi romantiikan ajan 

kansallisen heräämisen myötä 1800-luvun puolimaissa. Suomen muinaismuistoyhdistys perustettiin 

ja se teki rakennuskulttuurin taltiointiin tarkoitettuja retkiä 1870-luvulta alkaen. Kaupunkien suojelu 

alkoi kirkkojen ja keskiaikaisten linnojen ohella lähinnä kansanrakentamista olleista 

rakennuskulttuurin muodoista. Turussa suojelukysymykset nousivat ensi kerran laajemmin esiin 

palontakaisten kaupunginosien ja Luostarinmäen korttelin kohdalla 1900-luvun vaihteessa.  

 

Toisen maailmansodan jälkeen Suomen puukaupungit joutuivat funktionalistisen suunnitteluteorian 

ja taloudellisen nousukauden nielemiksi. Nopeasti katoaville puukaupungeille jätettiin monien 

mielissä kaksijakoiset hyvästit. Vaikka moderni asunto merkitsikin elämää helpottavia uutuuksia, 

hävitti ympäristön muutos muistojen ja merkitysten täyttämän ympäristön. Rakennussuojelu 

järjestäytyi 1960-luvun loppupuolelta alkaen puolustamaan harvenevia puukaupunkeja, jotka olivat 

hallinneet Suomen maisemaa vielä vuosikymmen aikaisemmin.  

 

Vaikka kaupungit olivat uusiutuneet jatkuvasti myös ennen toista maailmansotaa, syntyi laaja 

suojeluliike vasta keskustojen joutuessa täydellisen murroksen kouriin. Vuosisadan puoliväliin asti 

kaupunkien uudistuminen tapahtui ennen kaikkea olemassa olevien rakennusten ja rakenteiden 

ehdoilla: teollisuuden ja kaupankäynnin tilat mukautuivat olemassa olevan rakennuskannan 

yksilöllisiin olosuhteisiin ja tontteja tiivistettiin niiden rakentamattomiin osiin. Sotia edeltävien 

puukaupunkien monimuotoisuus oli suojelusta riippumattoman, kaupungin rakenteen luontaiseen 

dynamiikkaan perustuvan kehityskulun tulos. Österbladin tontista tekee erityisen se, että sen 

rakennuksissa näkyy yhä tämä 1820-luvulta alkava kehityskulku elähdyttävän rikkaasti. 

 

Aikakerrosten arvo ja uudelleenkäyttö 

 

Kaupunki on aina keskeneräinen. Mutta mitä lähemmäs mennyttä tai tulevaa aikaa katse kohdistuu, 

sitä valmiimmalta ja pysyvämmältä tämä keskeneräisyys näyttää. Ajallisen perspektiivin puute saa 

uskomaan, että näkemämme ja kokemamme kaupunki on ennalta suunniteltu, hallitun prosessin 

lopputulos.  

 

Vielä toistaiseksi Turun keskusta-alueen kaupunkikuva on suomalaisittain poikkeuksellinen. Sen 

kiehtova ajallisten fragmenttien kokoelma ansaitsee säilyä uuden rinnalla. Arkkitehtina ja 

historiantutkijana heitän haasteen Österbladin tontin suunnittelijoille ja yleisestikin aiheesta 

kiinnostuneille arkkitehdeille: tässä olisi mahtava kohde luoda uusia suuntaviivoja 

rakennussuojelun, peruskorjaukset ja täydennysrakentamisen ennennäkemättömille ja 

päätähuimaaville visioille. 

 

Lähteet: Kansallisarkisto Turku, Turun maistraatin pääpiirustukset 

 

Kuva 1: Nykyisen Dynamon talon väritetty rakennuspiirustus vuodelta 1830. Kansallisarkisto. 

 

Kuva 2: Katujen kulmauksen rakennuksen julkisivumuutos vuodelta 1880. Kansallisarkisto. 

 

Kuvat 3 ja 4: Julkisivumuutos, leikkaus ja pohjapiirros vuodelta 1885. Kansallisarkisto. 

 

FT Panu Savolainen työskentelee tutkijatohtorina Turun yliopiston Suomen historian oppiaineessa. 

Hän on erikoistunut 1700–1800-lukujen kaupunkihistoriaan ja tutkii parhaillaan 1800-luvun 

ihmisten julkisen valon kokemuksia.  

 



 

 


