
Suomen sodasta kaupungin paloon 

Kirjoittanut Toivo T. Rinne 

Sodan ja politiikan myrskytuuli pyyhalteli voimakkaana yli Euroo- 
pan maiden ja kansojen ja Suomi sai tasta oman osansa. Talvella 
1808 inaassamme elettiin sodan odotuksen ja helmikuun 21 pai- 
vasta alkaen sodan syttymisen ja sen jatkumisen aikaa. Yleensa ei 
kuitenkaan uskottu, etta maan lantisella laidalla sijainnut Turku 
olisi saattanut joutua sotatoimien piiriin. Viela helmikuun 21 pai- 
vana 1808 muuan armeijan eversti kirjoittaessaan vaimolleen loh- 
dutteli tata silla ajatuksella, ettei Turku saattaisi mitenkaan joutua 
sotatointen piiriin. 

Suomen sota ja Turku 

Sotatapahtumien kulku yllatti kailzki ennakkoarvelut. Venalaiset 
etenivat talvesta huolimatta erittain nopeasti ja tiedot tasta herat- 
tivat levottomuutta kaikkialla maassa. Turussa sotilasviranomaiset 
joutuivat suoranaisen paniikin valtaan. Vain viikko sodan allzami- 
sen jalkeen kaupungissa jo poltettiin viitisenkymmenta tykkivenet- 
ta vajoineen ja purjeineen. Tama puolestaan aiheutti levottomuutta 
alempien kansankerrosten keskuudessa. Kaikkia toimenpiteita alet- 
tiin kutsua herrojen kujeiksi. Porvaristoa ahdistettiin ja varsinkin 
pimean tultua tuskin kukaan uskaltautui kaupungin kaduille. Ylei- 
nen levottomuus lisaantyi myos siita syysta, etta kaikki kau- 
punkiin sijoitetut sotavoimat oli lahetetty vihollista vastaan. Jar- 
jestys palautui vasta venalaisten joukkojen saavuttua kaupunkiin. 
Ensimmaiset joukot tulivat maaliskuun 21 paivana, ruhtinas Bagra- 
tionin johtamat osastot maaliskuun 22 paivba  ja vihdoin maalis- 
kuun 23 paivana ratsasti venalaisten joukkojen ylipaallikko kreivi 
Buxhovden Suomen paalzaupunkiin. Han piti tapausta erittain mer- 



kittavana, ja jo maalislzuun 24 paivana han kiirehti kirjoittamaan 
lzeisari Aleksanteri 1:lle: ..Turun kaupungin miehittamisella on saa- 
vutettu taman sotaretken tarkein paamaara. Suomen suuriruhtinas- 
kunta laskee kruununsa Teidan Keisarillisen Majesteettinne valta- 
istuimelle sekii samoin Iahes miljoona asukastaan, silla Turun kau- 
pungin miehityksen jalkeen en enaa epaile, etteiko ponnistelujem- 
me ja toimintamme tuloksena myos Viaporin (Suomenlinna) lin- 
noitus alkaisi totella meidan kaskyjamme... 

Turun valloitus maaliskuussa 1808 kuuluu rauhallisten ja veret- 
tomien tapahtumien ryhmaan. Kaupungin elama nayttaa valloitta- 
jan tulon paivina jatkuneen entiseen tapaansa taysin hairiintymat- 
tomana. Jo maaliskuun 19 paivana 1808 Turkuun saapui venalai- 
nen everstiluutnantti jarjestamaan majoitusasioita. Varsinaisten 
valloituspaivien aikana virastot, yliopisto ja koulut toimivat aivan 
tavalliseen tapaan. Raastuvanoikeuden maalislzuun 23 paivana pi- 
detyn istunnon poytakirjaan on tehty merkinta siita, etta pormes- 
tari ei ollut saapuvilla, koska han oli vastaanottamassa kreivi Bux- 
hovdenia. Jo nama tapaukset olivat ennusmerkkina siita, etta Suo- 
men valloitus oli kaytannollisesti katsoen peruuntumaton tosiasia, 
johon sotakenttien tapauksilla ei saattanut olla painvastaista vai- 
kutusta. 

Suomessa alkoi uusi ajanjakso. Monista tarkeista asioista oli paa- 
tettava, jotta elamanmeno olisi voitu johdattaa arkisiin uomiinsa. 
Valloitettujen alueiden rahaolojen jarjestaminen tuottaa aina ja 
lzaiklzialla melkoisia vaikeuksia. Valloittaja on poikkeuksetta vaati- 
massa oman rahansa arvostamista ja tasta asiasta oli pakko keslzus- 
tella myos Turussa. Se oli nyt maan keskus ja paakaupunki, joten 
sen kaupoissa ja virastoissa valloituksen ensi paivasta lahtien liik- 
ltui vierasta rahaa. Mutta samanailzaisesti myos vanha raha oli kay- 
paa. Kun taman lisaksi seka Venajan etta Ruotsin hopearahalla oli 
oma erikoisarvonsa, niin voidaan todeta, etta Turussa oli liikkeella 
monenlaista rahaa, jonka vaihtaminen ja vertaaminen aiheutti mo- 
nenlaisia vaikeuksia. Syntyi paljon ristiriitaisuutta ja suoranaista 
petostalzin harjoitettiin. Taman estamiseksi julkaistiin erillinen ase- 
tus ja lisalzsi oli valmistettu erikoinen rahanvaihtoavain. Vihkosessa 
on erikoiset osastot kullelzin rahalajille ja se kasittaa perati 18 sivua. 



To sen pellzka selaileminen antaa aavistaa niiden vaikeuksien suu- 
ruutta, joita tavallisella turkulaisella oli rahataloutensa hoitamises- 
sa. Rahan vaihtaminen naet saattoi tapahtua seuraavilla tavoilla: 
r.  venalainen hopearaha ruotsalaiseen hopearahaan; 2. ruotsalainen 
hopearaha venalaiseen hopearahaan; 3.  venalainen hopearaha ruot- 
salaisiin valtionvelkaseteleihin; 4. ruotsalaiset valtionvelkasetelit 
venalaiseen hopearahaan; 5. venalaiset pankkosetelit ruotsalaiseen 
hopearahaan; 6. ruotsalainen hopearaha venalaisiin panklzosetelei- 
hin; 7. venalaiset pankkosetelit ruotsalaisiin valtionvellzaseteleihin 
ja vihdoin 8. ruotsalaiset valtionvelkasetelit venalaisiin pankkosete- 
leihin. 

Hallituskonselji Turussa 

Suomen sodan ailzana suurin osa virkamiehistosta jai paikoilleen 
ja alemmat virastot jaivat paaasiassa entiselleen. Kun Ruotsissa ole- 
vien keskusvirastojen toiminta Suomeen nahden loppui, oli luotava 
uudet elimet. Sodan aikana venalaisen armeijan ylipaallikko, kreivi 
Buxhovden oli kaikkien hallinnollisten asiain ylin kaskija ja hal- 
lintotoimintaa johti hanen siviilikanslerinsa. Pian taman jalkeen 
perustettiin kenraalikuvernoorin virka. Porvoon valtiopaivilla saa- 
tiin lisaksi esitys hallituslzonseljin perustamisesta. Asiaa perustel- 
tiin seuraavasti: ..Useat erityiset virkakunnat, jotka ovat Suomen 
eri maakunnissa, vaativat yhdyskohtaa, mihin kaikki yleiseen hal- 
litukseen kuuluvat asiat ikaan kuin kokoontuisivat lopullisesti 
ratkaistaviksi... Nain perustettu hallitus eli hallituskonselji aloitti 
toimintansa Turussa, ja sen juhlalliset avajaiset pidettiin lolzalzuun 
2 paivana 1809. Tama tapaus rauhoitti oloja. Samalla se merkitsi 
Turun aseman vahvistumista maan paakaupunkina ja kiistamatto- 
mana keskuspaiklzana. Kun lzenraalikuvernoorilzsi vuonna I 812 tuli 
lzenraali Fabian Steinheil, jolza suhtautui suopeasti Suomeen seka 
lisaksi monin tavoin osallistui Turun jokapaivaiseen elamaankin, 
niin rauhanomaisen ja ralzentavan tyon lcausi saattoi allzaa jatkualz. 
seen Turussa miltei paivalleen lzymmenen vuotta. 
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Keskusvirastot syntyvat 

Yleisessa hallinnossa pyrittiin korvaamaan Ruotsin vastaavat eli- 
met ja ilmeisena alkusuuntauksena oli pitkalle kehitetty keskitetty 
hallinto, jossa hallituskonselji olisi hoitanut mahdollisimman mo- 
net asiat ilman erikoisvirastoja. Alkuaan arveltiin, etta vain maan- 
mittausta varten olisi perustettu oma erikoisvirastonsa. Ajatus osoit- 
tautui kelvottomaksi. Lahdettiin keskusvirastojen perustamisen tiel- 
le. Niita koskevat aloitteet olivat peraisin joko Pietarista tai Suo- 
mesta. 

Tyypillinen ~~venala i s ta~~ alkuperaa oleva virasto oli postilaitok- 
sen keskusvirasto. Sita koskevat ehdotukset olivat lahtoisin ken- 
raalikuvernoorilta ja Venajan sisaasiainministeriosta. Varsinaisen 
suunnitelman sai laatiakseen G. W. Ladau, josta sittemmin tuli pos- 
tilaitoksen johtaja. Han kannatti venalaista keskitysta. Lisaksi La- 
dau sai harvinaisen huonon maineen, ja Turku naki hanessa todel- 
lisen vihollisen. Han oli turkulaispyrkimysten vannoutunut vastus- 
taja. Han naki taalla etupaassa vain ~~svetisismia~~, joka oli kitket- 
tava pois. Han oli Turun paakaupunkikaudesta perati huolissaan. 
Toimiensa ansiosta han sai nimen ~ ~ S u u r i  Hirttamaton.. ja erikoi- 



Seiiaatti ltoltoontui 1700-luvulta peraisin olevassa Richterin talossa Multavierussa. 
Senaatin rakennuksen paikka kuvassa naltyvien talojen vasemmalla puolella. 

Talo sortui 10.5. 1830. Turun Wiiltkosanomat kirjoittaa tapahtumasta: ,,Mainitun 
paivan aamulla ailtaisemmin oli pari klasia rikkunut ja vahittain reiltia aukeunut 

muurissa etta selkiasti nahtiin mika lopultsi piti tulla. Ja sanotulla hetkellii 
raukeis wihdoin suurella paukkinalla se ltomia muuri jossa Keisarill. Senatikin 

oli istunut. Se kallistui maan puolellen ja mellteen perati maan alle niin 
erinomaisesti, etta perustussawi juoltsi lahes keskelle jokea pullverkin alitte joka 

viela seisoo.~~ - Turun Historiallinen Museo. Valolt. Hj. Renvall 1914. 

sesti han oli sita Turun asemaa ajatellen. Onneksi postilaitos saat- 
toi seurata vanhan ruotsalaisen perinteen linjoja. Tullilaitoksen 
alkusuunnitelmat olivat lahtoisin kenraalikuvernoorilta. Ylivalvon- 
ta jatettiin paatullijohtokunnalle, joka aloitti toimintansa Turussa 
vuonna 1812. 

Hallituskonseljin talousosaston aloitteesta ryhdyttiin perusta- 
maan ylihallitusta julkisia rakennuksia varten. Tallaisia rakennuk- 
sia ei saanut rakentaa eika korjata, ennen kuin viranomaiset oli- 
vat niiden piirustukset hyvalzsyneet. Nyt oli syntynyt nurinkurinen 
tilanne, silla ei ollut arkkitehtitoimiin perehtynytta viranomaista, 
joka olisi suorittanut vaaditun tarkastuksen. Kreivi Mannerheimin 
aloitteesta talousosasto teki esityksen intendentinvirastosta, joka tu- 
lisi laatimaan julkisten rakennusten piirustukset, hoitaisi niiden 
hyvaksymisen seka tekisi yksityisille piirustuksia maksua vastaan. 
Asetus intendentinvirastosta annettiin vuonna 1811, ja se aloitti 
roimintansa Turussa. 



Laakintolaitoksen jarjestaminen tapahtui myos hallituskonsel- 
jin aloitteesta. Mannerheim, jonka johtamalle toimituskunnalle 
kuuluivat myos laakintoasiat, jatti talousosastolle esityksensa vuon- 
na 1810, ja han huomautti, kuinka tarkeaa oli pyrkia ehkaisemaan 
tarttuvien tautien leviaminen. Kansliatoimituskunta ehdotti saksa- 
laisen mallin mukaista lMkintohallitusta, jonka perustaminen tuli- 
kin hallitsijan paatokseksi lahinna Kustaa Mauri Armfeltin vaiku- 
tuksesta. Kansliatoimituskunta ja talousosasto eivat olleet yksimie- 
lisia asiassa. Vuonna 1811 hallitsija antoi kaskyn laakintokollegion 
perustamisesta kansliatoimituskunnan ehdotuksen mukaisesti. 

Luotsi- ja majakkalaitos perustettiin vuonna 1812 vaiherikkaan 
esikasittelyn jalkeen. 

Myoskin Suomen rahaolot kaipasivat nopeata kohennusta. Se oli 
helpommin sanottu kuin tehty. Nain todettiin Porvoon valtiopai- 
villakin, missa valtuutetut olivat saaneet tehtavakseen keskustella 
mahdollisen pankin perustamisesta. Poliittisten realiteettien mu- 
lzaista ei ollut ruveta liikaa kiristamaan hallitsijalta myonnytyksia, 
vaikka saadyt valtiopaivavastauksessaan toivoivatkin saatyjen val- 
vomaa valtion pankkia. Keskusteluissa ja erinaisissa mietinnoissa 
todettiin, ettei ollut tahdikasta liiaksi pohtia naita asioita. Nimen- 
omaan haluttiin pankkia eika diskonttokonttoria, jollaista kohtaan 
tunnettiin epaluuloa, etenkin kun samaan aikaan voitiin todeta, 
etta Goteborgin ja Malmon diskonttokonttorit olivat elaneet par- 
haat paivansa ja kamppailivat vaikeuksia vastaan. 

Armfelt neuvotteli keisarin kanssa pankkikysymyksesta henkilo- 
kohtaisesti, ja lopputulos oli vuonna 1811 annettu ..Armollinen reg- 
1ementi Vaihetus- Laina- ja Depositioni-Contorille>>. Sekin sijoi- 
tettiin Turkuun, mutta siirrettiin vuonna 1819 Helsinkiin. Konttori- 
nimitys oli kaiketi annettu sen vuoksi, etta se ei ollut oikea pankki, 
ja monella taholla korostettiin voimakkaasti, etta kyseessa oli puh- 
taasti lainakassa. Toiminta pysyikin vaatimattomissa puitteissa seu- 
raavien vuosikymmenien aikana. 

Taten Turku siis vajaan kolmen vuoden aikana sai kokea maam- 
me hallinnon uudestisyntymisen ja sai tarjota perustetuille viras- 
toille kymmeneksi vuodelzsi myos sijoituspaikan ja historiallisen 
tyoympariston. 
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Keisarivierailut 

Ruotsin vallan aikana turkulainen seuraelama oli vilkasta, ja siina 
esiintyi suuren maailman tapojen piirteita. Mutta pohjaltaan ja ko- 
konaisuudessaan se sittenlzin lienee ollut verrattain vaatimatonta. 
Tilanne muuttui huomattavasti Suomen sodan seuraulzsena, silla 
maan hallinnon keskittaminen Turlzuun lzerasi kaupunkiin paljon 
uusia merklzihenkiloita. Lisaksi venalainen sotavaki ja varsinkin 
sen korkeampi upseeristo vilkastutti eri lzansalaispiirien keskinaista 
seurustelua. 

Viralliset vierailut lisaantyivat. Aivan erilzoisen merlzityksen sai- 
vat ne paivat, jolloin Aleksanteri I vieraili Turussa. Tuntuu suo- 
rastaan ihmeelliselta, etta suuren valtakunnan itsevaltias lzeisari 



saattoi kymmenen vuoden kuluessa kayda syrjaisessa Turussa kol- 
me kertaa. Kaikesta paatellen keisari kuitenkin arvioi taman uuden 
valloitusalueen paakaupungin siina maarin merkittavaksi paikaksi, 
etta han hitaista kulkuyhteyksista huolimatta vaivautui tallaiselle 
inatkalle nain monta kertaa. 

Aleksanteri I vieraili Turussa ensi kerran valittomasti Porvoon 
valtiopaivien jalkeen. Vietettyaan yonsa Raadelman kartanossa kei- 
sari saapui Turkuun varhain huhtikuun I paivan aamuna. Luke- 
mattomat viralliset toimet vaativat keisarin ensimmaisen paivan. 
Huhtikuun 2 paivan paatapahtuma olivat Seipelin ravintolassa pide- 
tyt suuret tanssiaiset. Talon ylakerran ns. suuressa salissa oli riitta- 
vasti tilaa, mutta huone oli perati matala. Aikalaisten kertoman mu- 
kaan tanssisalissa oli tavattoman lamminta ja lattian maalaami- 
seen lzaytetty liituvari synnytti uskomattoman polyn ja tomun. 
Saattaa paatell$ etta Turun silloinen yhteiskunta oli tavallaan mil- 
tei poissa suunniltaan lzaikesta sille tarjotusta uudesta ja yllatta- 
vasta. Vierailu paattyi huhtikuun 3 paivana. Keisari lahti Turusta 
jo kello 4 aamulla. Tama vierailu merkitsi Venajan keisarin ja Suo- 
men kansan suhteiden lahentymista ja samalla voimakkaan Napo- 
leonia vastaan suuntautuvan mielipiteen muodostumista Suomessa. 

Aleksanteri I :n ja Napoleonin valirikko tapahtui kesakuussa I 8 12. 
Marssi Venajalle alkoi, ja Napoleonin joukot ylittivat Elben ja Ode- 
rin. Venajan poliitikot kasittivat, etta Ruotsille saattoi naissa olo- 
suhteissa tarjoutua erinomainen tilaisuus yrittaa valloittaa takaisin 
Suomi, joka oli menetetty kolme vuotta aikaisemmin. Aleksanteri I 
halusi turvata itsensa tallaiselta vaaralta. Hanen lahimpiin pyrki- 
myksiinsa tuli nyt kuulumaan liittosopimuksen aikaansaaminen 
Ruotsin kanssa. 

Taman suurpoliittisen pyrkimyksen ansiosta Aleksanteri I jal- 
leen vuonna 1812 saapui Turkuun. Han halusi naet keskustella 
Ruotsin kruununprinssin kanssa. Kohtaamispaikaksi oli sovittu 
Turku. Keisari lahti Pietarista elokuun 20 ja 21 paivien valisena 
yona. Mutta matka oli monestakin syysta seka rasittava etta levo- 
ton. Keisarin ollessa Viipurissa hanelle kiidatettiin sanoma siita, 
etta ranskalaiset olivat jo tunkeutuneet Venajan alueelle. Nama 
epamiellyttavat uutiset eivat kuitenkaan keskeyttaneet hallitsijan 



Turun koltous pidettiin 1700-luvun maaherrantalossa. Samuel Bernerin 
raltentamasta talosta vaurioitui Turun palossa ylalterros ja se purettiin pois. 

Uudelleen rakentamista johti arkkitehti A. W. Arppe. - Turun Historiallinen 
Museo. Valok. Hi. Renvall 1914. 

matkaa. Keisaria odoteltiiil Turkuun jo elokuun 23 paivan iltana, 
mutta han jailzin yoksi Raadelman kartanoon. Turlzulaiset saivat 
maarayksen valmistautua vastaanottamaan keisaria elokuun 24 
paivana kello 5 aamulla. Keisari saapuilzin tosiaan jo lzello 5.30 
aamulla kaupunkiin. Maan hallituksen eli hallituskonseljin seka 
eii virkakuntien jasenet olivat vastaanottamassa hallitsijaansa. 

Lahipaivienkin ohjelmaan lzuului jatkuvasti aikaista heraamista. 
Paivan ohjelma alkoi kello 6 pidetylla sotilasparaatilla ja pitkin pai- 
vaa seurasi erilaisia tarkastuksia. Lisalzsi keisari osallistui virastoissa 
pidettyihin istuntoihin tai esittelyihin. Tapausten kulkuun ja ela- 
miin menooil loi leimansa Ruotsin kruununprinssin odottelu. Jo elo- 
kuun 26 paivana luultiin kruununprinssin saapuvan, mutta purje- 
laivojen kulkemisen varmuus ei suiiikaan ollut kaikkein suurim- 



pia, ja siksi keisarin oli odoteltava ja kulutettava aikaansa kaiken- 
laisten toimien parissa. Merlzillisinta ehka oli se, etta joka aamu 
pidettiin sotilasparaati aamulla kello 6, ja nain ollen turkulaisten 
korkeimpienkin virkamiesten oli ryhdyttava paivan toimiin varsin 
varhaisessa vaiheessa. Vasta torstaina elokuun 27 paivana iltapai- 
L 811a kruununprinssi saapui Turkuun. 

Kailzen aikaa tapahtui Venajalla tarkeita asioita. Napoleonin jou- 
lzot tunkeutuivat jarjestelmallisesti kohti Moskovaa. Keisari oli kau- 
kana syrjaisessa Suomessa. Siita huolimatta neuvottelut Ruotsin 
kruununprinssin kanssa suoritettiin asianmukaisesti ja kaikessa 
rauhassa. Ne paattyivat vasta sunnuntaina elokuun 30 paivana 
1812. Maanantaina lzeisari lahti Turusta, ja samana paivana myos 
kruununprinssin alukset nostivat ankkurinsa ja palasivat Ruotsiin. 
Nyt seurasi keisarin kiireinen matka takaisin Venajalle, ja kaiken 
aikaa han sai vastaanottaa onnettomuutta todistavia tietoja. Napo- 
leonin armeijat olivat tulossa Moskovaan. 

Viela kerran taman jalkeen Aleksanteri I saapui Turkuun. Tama 
tapahtui vuonna 1819. Keisari lahti talle matkalleen syksylla I 819. 
Matka ulottui halki Suomen, ja Turkuun keisari saapui syyslzuun 
7 paivana 1819 kello 20. Vastaanottomenot olivat mahdollisimman 
upeat, ja varsinkin juhlavalaistusta oli pyritty tehostamaan kaikin 
tuona aikana kaytettavissa olevin keinoin. Talle vierailulle antoi 
maaratynlaista varia tietoisuus siita, etta maan hallitus ja korkeim- 
mat virkakunnat olivat talloin viimeisia paiviaan Turussa. Loka- 
kuun I paivana 1819 niiden naet oli aloitettava toimintansa Hel- 
singissa. Keisarivierailun loistoon siis tavallaan sisaltyi myos tulos- 
sa olevan eron aiheuttamaa haikeutta. 

Tamankin Turun-vierailunsa aikana keisari oli jatkuvasti liik- 
keella. Han tarkasti suurin piirtein kaikki Turussa toimivat viras- 
tot ja laitokset. Kaikkialla han myoskin saavutti aivan erikoista suo- 
siota, silla hanen suhtautumisensa eri kansankerroksiin oli valit- 
toman ystavallista. 

Jo matkansa alkuvaiheissa keisari oli kaynyt Iisalmen pappilassa. 
Tanne oli samanaikaisesti runonlzeruumatkallaan pysahtynyt myos 
Adolf Ivar Arwidsson. Myohemmin han on kertonut tasta tapauk- 
sesta: >>Iisalmen pappilassa, 75 p e n i n k u l m a a  T u r u s t a  pohjoiseen 



Turku Kerttulinmaelta ltatsottuna. C. Miillerin ltivipiirros W. Le Moinen 
litografiasta vuosilta 1815-17. - Turun Historiallinen Museo. 

olin tilaisuudessa puhelemaan lempean Aleksanterin kanssa. Hun 
uudisti usein keskustelun kanssani ja tapahtui se matkani tarkoi- 
tuksen johdosta. - Hanen perin armollinen ja ylen alentuvainen 
olemuksensa ja hanen viehattava persoonansa lumosi kaikki suoma- 
laiset. Nyt pelkaan, etta kaikki talonpojatkin ovat sieluineen ruu- 
miineen irti Ruotsista. Hanta ei voi nahda rakastamatta hanta, ja 
se, joka on ihastumatta puhellut hanen kanssaan, ei ole ihminen. 
Lempeana, alentuvaisena, keveana ja yksinkertaisena han houkut- 
telee pienet lapsetkin ja arat eramaiden naiset persoonansa ympa- 
rille juuri kuin suojelevan jumaluuden ymparille; ja mitapa muu- 
takaan han olisi Suomelleb, 

Edella olevat ajatukset lzirjoitettiin vasta lokalzuussa vuonna 1819. 
Naista mietteista huolimatta Arwidsson ei sittenkaan noudattanut 
keisarin hanelle Iis'almessa esittamaa ajatusta, etta Arwidsson olisi 



ollut Turussa syyskuun 7 paivana keisarin vierailun aikana. Arwids- 
sonin menettely lienee aiheuttanut keisarin taholta huomautuksen. 
Tasta episoodista on esitetty erilaisia arviointeja, mutta ne jaane- 
vat kokonaisuudessaan hallitsijanvierailujen yhteydessa syntyvien 
puolitodellisten tarinoiden joukkoon, joita herkka mieli helposti 
aikaansaa. Kun asioita helposti ja usein myos taysin perusteetto- 
masti samaistetaan, niin on ymmarrettavissa, etta taman tarinan 
juuret halutaan yhdistaa Arwidssonin vuonna 1822 tapahtuneeseen 
karkoitukseen. 

l uh l ia  ja tanssiaisia 

Paljon kiiretta ja kohua aiheuttaneet Kustaa Mauri Armfeltin vie- 
railut olivat paakaupunki-Turun suurtapahtumia. Armfelt oli jo 
vuonna 1791 nimitetty Turun akatemian kansleriksi, mutta kun 
hanet sittemmin vuonna 1794 poissaolevana tuomittiin kuolemaan, 
niin han oli menettanyt kaikki arvoasemansa seka Ruotsissa etta 
Suomessa. Vannottuaan uskollisuudenvalan Venajan keisarille Arm- 
felt paasi Suomen sodan jalkeen erittain huomattavaan asemaan. 
Vuonna I 81 2 hanesta jalleen tuli myos Turun akatemian kansleri 
ja samana vuonna hanet korotettiin kreivilliseen arvoon. Vuodesta 
I 8 I I Armfelt oli lisaksi Pietarissa toimivan Suomen asiain komi- 
tean puheenjohtaja ja siis keisaria erittain lahella oleva henkilo. 
Vaikka Armfelt monesti olikin lausunut turkulaisista ankaria arvos- 
telun sanoja, niin se ei estanyt hanta saamasta Turussa kaydessaan 
mita suurinta kohteliaisuutta osakseen. Han oli voimakas tunneih- 
minen ja perati vastaanottavainen kaikelle sellaiselle huomiolle, 
joka varauksettomasti oli kunnioittavan alistuvaa. Turussa oli run- 
saasti sellaisia ihmisia, jotka halusivat paasta hanen suosionsa pais- 
teeseen. Siksi Armfeltin vierailuajat Turussa muodostuivat juhlien 
ja paivallistilaisuuksien katkeamattomaksi ketjuksi. Tama ei kui- 
tenkaan estanyt eriavienkaan kasitysten esiintymista. Nurinaa ja 
vastarintaa esiintyi huomattavimmin akateemisissa piireissa. Tal- 
laista havaitessaan Armfelt tavallisesti antoi tunteensa vapaasti 
kuohahtaa esittaessaan omia kasityksiaan. Tunnettua on hanen 



lausumakseen vaitetty ajatus siita, etta Turussa asui >>levaperaisia 
virkamiehia, laiskoja professoreja, juutalaismielisia kauppiaita ja 
haijyja akkoja,,. Itse kaupunkia kreivi oli kutsunut luolaksi ja hok- 
lzelikylaksi, joka mieluimmin oli ,,sytytettiiva ja poltettava poroksi,.. 
Eraana osoituksena erilaisten tilaisuuksien lukuisuudesta ovat vuo- 
delta 1813 olevat merkinnat. Niiden mukaan professori von Haart- 
man piti 26.1. 1813 kreivi Armfeltille paivalliset, ja samana iltana 
porvaristo toimeenpani tanssiaiset kreivin vierailun johdosta. Vuon- 
na 1812 aateloitu kirurgian ja obstetriikan professori Josef Pipping- 
skold puolestaan oli paivallisten ja loistavien tanssiaisten isantana 
27. I. I 8 I 3. Teologian professori ja Turun tuomiorovasti Gustaf Ga- 
dolin sai 29.1. 1813 vastaanottaa taman arvostetun vieraan. Vara- 
maaherra Otto Herman Loden vuoro oli toimia paivalliskutsujen 
iarjestajana 2.2. 1813. Saman paivan iltana laaketieteen professori 
ja hallituskonseljin jasen seka vuonna 1810 aatelissaatyyn korotettu 
Carl Daniel von Haartman huolehti A~mfeltin kunniaksi jarjestet- 
tyjen tanssiaisten isannyydesta. Monen monille kaupunkilaisille 
tarjoutui nain ollen ainakin ohimeneva tilaisuus viettaa joku hetki 
taman kuuluisan maailmanmieheil seurassa tai ainakin lahituntu- 
massa. 

Mutta oli myos kyrailijoita ja sellaisia, jotka kaikesta loistosta 
huolimatta nakivat monia varjopuolia. Porvariston jarjestamien tans- 
siaisten paivana ja niiden johdosta Th. Molander kirjoitti muisti- 
kirjaansa seuraavat mietteliaat ajatukset: >>Tunaan toimeenpannaan 
suuret tanssiaiset. Eiko ihmisen kohtalo ole sittenkin varsin kum- 
mallinen ! Sama mies joka aikoinaan tuomittiin mesta ttavaksi ja 
joka vaivoin valtti pyovelin kaden, hallitsee nyt Suomea oman mie- 
lensa mukaan. Mutta kukapa tietau, miten kauan 11an saa seista 
onnen kukkuloilla, ennen kuin han jalleen asemastaan syostyna 
joutuu epasuotuisan kohtalon myrskyjen kasiin. Siksipa hanen sie- 
taisi olla hivenen vahemman ylpea, jotta han pystyisi onnen tai- 
vaan mahdollisesti pilvistyessa herattamaan edes vahaista myota- 
tui~toa.,, 

Kun juhlat vihdoin olivat loppuneet ja Armfelt oli jattanyt tur- 
kulaiset, niin milteipa valittomasti lahdon jallzeen Turun hovioi- 
keuden presidentti ja venalaisten vallanpitajien jo vuonna 1809 



vapaaherraksi korottama Adolf Tandefelt kirjoitti vuonna 1810 sa- 
maten vapaaherraksi korotetulle Suomen asiain komitean jasenelle 
Johan Fredrik Aminoffille:  l la hem mas neljantoista paivan ajan 
meita on kunnioittanut kenraalikuvernoorin sijainen. la  vaikka han 
olisi viivahtanyt pitempaankin, niin eipii siita huolimatta olisi 
puuttunut kutsua paivalliskalaaseille joka ainoana paivana. Tasta 
kaikesta huolimatta minua ihmetyttaa, etta on jopa sellaisiakin 
ihmisia, jotka tosiaan kyselevat, koska meidan oikea kenraalikuver- 
noorimme, kreivi Steinheil mahtaa tulla takaisin ... 
Seuraelamaa 

Korkeimpien seurapiirien tapoja seurasivat myos monet muut. 
Naina Turun paakaupunkikauden vuosina Turun hovioikeudessa 
palveli nuorena virkamiehena seka sittemmin vuodesta 1818 ases- 
sorina Johan Petter Winter. Han on ahkerasti merkinnyt ajan tapah- 
tumia paivakirjaansa. Paivakirjat kasittavat noin 50 vuoden ajan- 
jakson ja huomioon ottaen Winterin merkittavan aseman yhteis- 
kunnassa hanella oli tosiaan erinomainen mahdollisuus paasta la- 
helta seurailemaan mita moninaisimpia tapahtumia. Hanen muis- 
tiinpanonsa liikkuvat paaasiallisesti yhteiskunnan paivittaisten ta- 
pahtumien parissa. Han tarkkailee kaikkia ja kaikkea satiiri ja eh- 
kapa toisinaan pieni ilkeyskin silmakulmassaan. Siita huolimatta 
hanen antamansa tiedot ovat varsin mielenkiintoisia, vaikka joskus 
lukijan mieleen voikin jaada vahainen epaily kaiken ehdottomasta 
todenmukaisuudesta. Ilman tata paivakirjaa tietomme kuitenkin 
olisivat paljon koyhemmat ja herkullinen paikallisvaritys puuttuisi 
monen asian kohdalta. 

Winterin kertoman mukaan Carl Daniel von Haartmanin vaitta- 
jaisten johdosta syotiin paivallista maaliskuun 15 paivana 1817 
mamselli Wahllundin ravintolassa. Saapuvilla oli kolmisenkym- 
menta henkiloa. Paivallisen paatyttya tyhjennettiin viela maljoja. 
Tasta huolimatta monet vieraat jatkuvasti ilmaisivat olevansa jat- 
kuvasti janoisia. Siksi valmistettiin uusi booli, mutta juhlan pal- 
henkilon oli kuitenkin lahdettava jatkamaan vaitoskirjansa puolus- 



tamista. Isannan poissaollessa vieraat ahkerasti pelasivat korttia 
maljoja tyhjennellen. Ilta paattyi von Haartmanin palattua akate- 
miasta yhteisesti nautittuun illalliseen. 

Paivallistilaisuuksien yleisena piirteena oli isannan ehdottamien 
maljojen juominen. Professori Johan Bonsdorffin paivallisilla vuon- 
na I 8 I 8 juotiin kokonaista kahdeksan erilaista maljaa. 

Seuraelaman kohokohdiksi muodostuivat kieltamatta tanssiaiset, 
joiden loistoa kukin isanta vuorollaan yritti parhaansa mukaan yl- 
lapitaa. Korkeimmat virkamiehet, varakkaimmat professorit ja rik- 
kaat kauppiaat pitivat suoranaisena velvollisuutenaan ainakin ker- 
ran talvikauden kuluessa jarjestaa tanssiaiset. Muita merkittavam- 
miksi muodostuivat kenraalikuvernoori Fabian Steinheilin nimi- 
paivana eli helmikuun I paivana pidetyt tanssiaiset, joiden jarjesta- 
misesta tavallisesti huolehtivat venalainen upseeristo seka postilai- 
toksen ja lzenraalikuvernoorinkanslian virkamiehisto. Adolf Ivar 
Arwidsson kertoo helmikuussa 1817 ystavalleen, topografikunnan 
opettajalle Erik Anders Chronsille Haapaniemeen 1;ihettamassaan 
kirjeessa: nNaina viikkoina taalla on ollut tansseja vallan vietavasti. 
Viime viikollakin naita yksityistanssiaisia pidettiin jokaisena viikon 
paivana ... 

Kun Suomen asiain komitean puheenjohtaja Knut von Troil ja 
saman komitean jasen Adolf Fredrik von Willebrand saapuivat Tur- 
kuun marraskuussa I 8 14, niin lzaupungin porvaristo naki aiheen 
suurten tanssiaisten jarjestamiseen, ja myos kenraalikuvernoori oli 
lzunniavieraana. Tilaisuuden yhteydessa pidettyjen paivallisten jal- 
keen sattuneista tapahtumista Winter kertoo seuraavaa: ..Kenraali- 
kuvernoori ja von Troil seka heidan rouvansa nostettiin paivallis- 
ten jalkeen ilmaan. Seka miehei etta naiset kantoivat heita ympari 
salia. Sama kunnianosoitus oli suunniteltu myos von Willebrandia 
varten, mutta han jattaytyi siita pois. Kaikki meni muuten erittain 
saadyllisesti ja eika kenenkaan saattanut havaita nauttineen liikaa 
tarjolla olleista juomista.,. 

Nuori hovioikeuden virkamies Florus Toll on antanut eraanlai- 
sen yleiskuvan turkulaiselamasta kertomalla mm. seuraavaa: ..Taal- 
lii on ollut todella ihmeellista tanssimista. Siita lahtien kun mat- 
kustin Kemiosta ovat miltei kaikki paivat kuluneet tanssin parissa 
I I 



Iso Kirkkokatu vuonna 1814. Nakyma 
Brinkkalan talon ilzkunasta. Edessa 
vasemmalla Talousseuran talo, oikealla 
iuiskuhuone. Vesivarimaalaus, jonka talzana 
lyijylzynamerkinta >,Engelin,,. - Turun 
Historiallinen Museo. 

111kuun ottamatta maanantaina helmikuun 23 paivaa (1818) ja lau- 
antaita helmikuun 28  paivaa, jolloin esitettiin saksankielinen naytel- 
ma Auvaisbergissa. Taman paivan tanssista ei ole viela tietoa, mut- 
ta on puhuttu, etta tanaan olisi parooni Mellinin vuoro (senaatin 
virkamies). - Huomenna kaupungin nuoret miehet jarjestavat il- 
!anvieton seurahuoneen alakerrassa, mutta kun olen huolissani ra- 
hojeni kulumisesta, niin en mene sinne. Ylihuomenna on parooni 
Klinkowstromin tavanomainen ilta. Nain siis 17 paivana yhteen 
menoon on ollut tanssia kahta paiviia lukuun ottamatta ja vain yh- 
tena paivana ei ole ollut huvituksia. Minusta tuntuu, etta on kyl- 
liksi tanssittu. - Keskiviikkona 2 5  paivana oli kreivitar Armfeltin 
luona aivan epatavallisen vilkasta henkea... 

Vakivaltainen ra tkaisu 

Turku ei saanut jatkaa tehtavaansa maan paakaupunkina. Kor- 
keimmalla taholla hyvaksyttiin varsin suppeassa piirissa syntynyt 
ajatus paakaupungin siirrosta Helsinkiin. Huhtikuun 8 paivana 
1812 julkaistiin kbkykirje., jonka sisalto oli seuraava: 



lltalzutsut Knut von Troilin luona nahtavasti Brinklzalan talossa vuosina 1819-25. 
August Mannerheimin vesivarimaalaus. - Omist. vapaaherra G. von Troil. 

Valok. Suomen Kansallismuseo. 

.,Kun Me rakkaudesta Suomeen ja sikalaisiin uskollisiin alamai- 
siimme olemme etsineet keinoja kol~ottaaksemme maan parem- 
paan tilaan ja sen asukkaat korkealnpaan sivistykseen, ei Meilta ole 
voinut jaada huomaamatta se haitallinen vaikutus maalle, joka vast- 
edes valttiimattomasti seka valtiollisessa etta myos siveellisessa suh- 
teessa siita seuraisi, jos maan yleinen hallitus sailytetaan sellaises- 
sa paikassa, mika ollen kaukana niin hyvin maan muista osista 
kuin myoskin valtakunnan paakaupungista, ehdottomasti on ai- 
heuttava esteita nsiain kasittelemisessa ja hitautta siina tapaukses- 
sa, etta hallituksen on ryhtyminen voimakkaisiin toimiin, ja mika 
paikka, ollen lahella rajaa, sodassa on vihollisten hyokkayksille 
alttiina, ja asemansa vuoksi voi tulla koko muusta maasta eriste- 
tyksi. Taman johdosta ja ottaen samalla huomioon, etta nykyaan 
Turun kaupungissa sijaitsevat monet laitokset ja virastot aiheutta- 
malla ei ainoastaan yleist~ kalleutta, mutta myoskin laajempaa ja 
sille rauhallisuudelle, joka tieteen harjoittajille on tarpeen, sopi- 
matonta seuraelamaa, epailematta uhkaavat aiheuttaa sikalaisen 



akatemian rappeutumisen, ja siten tehtaisiin tyhjaksi tarkoituk- 
semme, joka on ollut Suomen asujainten sivistaminen ja yleinen 
valistaminen mainittua opistoa laajentaessamme, olemme Me nah- 
neet Suomelle ja sen asukkaille hyodylliseksi ja valttamattomaksi 
siirtaa Suomen yleisen hallituksen Turusta johonkin toiseen sopi- 
vaan paikkaan maassa, ja kun puheenaolevaa sopivaisuutta harki- 
tessamme emme ole voinut jattaa huomioonottamatta niita moni- 
naisia etuja, jotka Helsingilla on ennen muita Suomen kaupunke- 
ja, lahempana paiikaupunkiamme olevan asemansa, oivallisen sa- 
tamansa, sen asukkaiden elinkeinoissa osoittaman vireyden seka 
heidan isanmaallisuutensa samoin kuin Viaporin linnan Iaheisyy- 
den tahden suojellun asemansa vuoksi, niin Me yhtapitavasti Tei- 
dun tekemanne alamaisen esityksen kanssa olemme armossa nah- 
neet hyvaksi julistaa Helsingin Suomen paakaupungiksi, ja tulevat 
taman johdosta kenraalikuvernoori ja hallituskonselji siella sijait- 
semaan, niin pian kun valtion tulot ovat tehneet mahdolliseksi siel- 
la saada aikaan tarpeelliset julkiset rakennukset ja kaupunki muu- 
ten on ehditty saada siihen kuntoon, iota Me olemme tarkoittaneet 
maaraamalla sen uudelleen rakennettavaksi.>> 

Helsingin uusi asema oli tulos hallitsijan mahtikaskysta eika olo- 
jen vapaasta lzehityksesta. Samalla se oli seuraus muuttuneista val- 
tiollisista olosuhteista, koska Helsinki sijaitsi lahempana Venajan 
paakaupunkia. Vanhat Ruotsin-ajan perinteet olivat Turussa syvalle 
juurtuneet, kun Helsingissa sen sijaan vallitsi kolzonaan toinen aja- 
tustapa. 

Kasky oli siis annettu, ja sita ryhdyttiin toteuttamaan. Mielialoja 
kuvaa mm. Mannerheimin kirje Ehrenstromille vuonna I 8 I 3 : >>Mei- 
ta kaikkia taalla Turussa pidetaan epasuopeina Helsinkia ja sen ra- 
kentamista kohtaan... Talloin Helsingin rakennustoimet jo oli pan- 
tu alulle. Vasta vuonna 1817 ne olivat siina maarin edistyneet, etta 
senaatti Steinheilin esityksesta julkaisi heinakuun 9 paivana 1817 
armollisen julistuksen >>Suomen Senatin ja kaikkein siihen luet- 
tuin Toimitusten ja Wirkamiesten muuttamisesta Maakunnan Paa- 
Kaupungiin Helsingforsiin>>. Sen suomenkielinen sisalto oli seu- 
raava : 

>>Teemme tietawaxi: etta niinkuin ME, Armollisen Asetuxen 
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Julistus senaatin siirtamisesta 
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kautta siita 27 p.  Maaliskuusa 1812, Arlnosa olemme saataneet Hel- 
sjngforsin kaupungin Suomen Suuren Ruhtinanmaan Paa-Kaupun- 
gixi, ja Me nyt olemma tieta saaneet, etta taman kaupungin raken- 
daminen uudesta on niin kauwas joutunut, etta Maakunnan Halli- 
tus jongun ajan perasta taidais mainittuun kaupungiin Turusta 
muutettaa; niin olemma ME hyvaxi loytaneet taman kautta Armo- 
sa maarata taman muutto-ajan sixi I p. Lokakuussa 1819, josta pai- 
vasta lukein Senati ja yhteiset siihen kuuluwaiset Toimituxet ja 
Wirkamiehet tulewat Helsingforsin kaupungisa istumaan. longa 
ialkeen asianomaisten tulee heitansa alamaisudesa ojendaa.,, 

Muuton tuli tapahtua lokakuun I paivaan mennessa 1819. Nain 
tosiaan tapahtui, silla senaatti piti ensimmaisen taysi-istuntonsa 
mainittuna paivana. Helsinki ei silti viela ollut valmis, ja monet 
virastot joutuivat toimimaan vuokrahuoneissa. Osa virastoja jatet- 



tiin edelleen Turkuun. Ilahduttavinta oli vanhan akatemian jaami- 
nen Turkuun. 

Muutto ei musertanut Turkua. Painvastoin sen kauppa ja teol- 
lisuus elpyivat. Vilkas toiminta ja seuraelama jatlzuivat. 

Muuton jalkeen 

Monet kulttuuriharrastukset elpyivat, vaikka hyvin tiedettiin, et- 
ta muuton hetki oli lahestymassa. Ns. Turun romantiikan ansiosta 
esimerkiksi Aura-nimi sai huomattavan sijan. Turun vanhan aka- 
temian roomalaisen kirjallisuuden apulainen J. G. LinsCn teki 
vuonna 1815 aloitteen erilzoisen kirjallisen seuran perustamisesta. 
Tama romanttisten ja kansallisten aatteiden pohjalle syntynyt seu- 
ra sai myohemmin nimen Aura, ja sen ymparille ryhmittyi joulzko 
tuon ajan Turun nuoria kirjallisia kykyja. 

Taman piirin toimesta julkaistiin kaksi vihkoa Aura-kalenteria, 
jotka ilmestyivat vuosina 1817-18. Juuri LinsCn on kirjoittanut en- 
sjmmaisen numeron esipuheen, jonlza henki on voimaklzaan ro- 
manttinen. Han ilmoittaa, etta julkaisun kirjoittajia - naiden jou- 
kossa mm. Adolf Ivar Arwidsson ja Aksel Gabriel Sjostrom - elah- 
dytti pyrkimys pyhittaa elamansa totuudelle, kauneudelle ja tai- 
teelle. Kieltamatta tama toiminta on omalla tavallaan hedelmoitta- 
nyt ja virkistanyt sita ilmapiiria, joka vallitsi Turussa 1810-luvun 
ylimenokautena. Auran kieli oli luonnollisesti ruotsi, mutta sen 
lzulttuurinakemys oli suomalainen. Erikoispiirteena voidaan mai- 
nita, etta eraassa kirjoituksessa painolzkaasti viitattiin niihin suu- 
riin arvoihin, joita oletettiin loytyvan ryhdyttaessa todella jarjestel- 
mallisesti keraamaan Suomen kansanrunouden aarteita. 

Useilla muillakin henlzisen viljelyn aloilla saatettiin todeta huo- 
inion arvoista kehitysta. Akatemian Venajan vallan alkuvuosina 
osakseen saama huomio ja opettajavoimien lisays vaikuttivat he- 
delmoittavasti. 

Turun vakiluvun kehitys 1800-luvun alkupuoliskolla osoittaa, 
etta kaupunlzi ei menettanyt elinkelpoisuuttaan siitakaan huoli- 
matta, etta paakaupunkiaseman vaihtuessa lahes I ooo henkilo3 



siirtyi Helsinkiin. Kun lzailzen lisaksi lzyseessa oli mellzoinen maara 
lqorkeampien yhteiskuntaluolzkien edustajia, niin haittavailzutulz- 
set olisivat saattaneet muodostua vaikeiksi. Nain ei tapahtunut. 

Eraanlaisena vertailulzohtana saatetaan pitaa vuosien 1810--50 va- 
lzilukutilastoa, joka oli seuraavanlainen: 

Vuosi 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
I 820 
1821 
I 822 
I 823 
I 824 
1825 
1826 
1827 
I 828 
1829 
1830 

Helsinki Turku 
3246 8804 
3318 9588 
3042 101 3 3 
3452 979 1 
4088 10715 
4183 10847 
445 7 10942 
4788 1 I273 
485 5 11836 
497 1 (11536 
5501 muutto 11115 
5662 111092 
6022 11119 
6220 11411 
6447 11564 
6428 11559 
6648 11798 
703 1 ( 11940 
7665 palo 10106 
7981 I 9989 
7964 10786 

Vuosi 
I 83 I 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
I 840 
1841 
I842 
1843 
1844 
1845 
I 846 
1847 
I 848 
1849 
1850 

Helsinki 
8426 
8161 
8337 
775 1 

9353 
8732 
9684 

10952 
12428 
11667 
12404 
12888 
13175 
13657 
13682 
14174 
15010 
I5112 

14136 
15178 

Turlcu 
11352 
11184 
11506 
11641 
11773 
12120 
12011 

11933 
12054 
12016 
12123 
11915 
12076 
I 2090 
12312 
12544 
12654 
12699 
12797 
13067 

Edella olevasta tilastosta ilmenevat vuoden 1819 muuton vaiku- 
tukset. Ja viela selvemmin nakyvat Turkua vuonna 1827 kohdan- 
neen tuhoisan onnettomuuden, suuren tulipalon seuraukset. Ti- 
lasto osoittaa, etta Helsinki vasta vuonna 1841 pystyi nousemaan 
Turun vakiluvun tasolle. 

Turun palo 

Raamatun kertomus Egyptin vitsaulzsista on tavallaan klassillinen 
esimerkki siita, etta ihmisella on kaikkina aikoina ollut vastulzse- 
naan monenlaisia vaikeulzsia. Tahan ryhmaan voidaan lulzea myos 



kaupunkipalot, jotka varsin ankarasti ovat koetelleet ennen kailclcea 
puusta rakennettuja kaupunkeja. Tassa suhteessa Turun palo vuon- 
na 1827 ei suinkaan tee poikkeusta. Vaikka tuhoisia kaupunkipa- 
loja onkin sattunut kaikkialla, niin ennen kaikkea Pohjoismaissa 
niita on ollut erittain runsaasti. Ahdas ralcennustapa, helposti syt- 
tyvat katot, rakennusaineena kaytetty puu ja luonnollisesti palon- 
torjunnan heikkous ovat olleet omiaan edistamaan tallaisia ka- 
tastrofionnettomuuksia. 

Varhaisempi kasitystapa nayttaa pitaneen kaupunkipaloja mil- 
teipa asiaan kuuluvina vitsauksina, joita ei voitu valttaa. Hirvitta- 
via kaupunkipaloja tunnetaan kaikkien kansojen historiasta ja Poh- 
joismaissa on tuskin ainoatakaan kaupunkia, joka ei joskus olisi 
joutunut tulen tuhoamaksi. Tosin kaupunkien hallituselimet lak- 
kaamatta taistelivat luotettavamman rakennustavan puolesta. Mut- 
ta kaupunkien melkoinen koyhyys ja niiden asukkaiden vanhoilli- 
suus jarruttivat kehitysta siina maarin, etta kaupunkipalo liittyi 
erottamattomana osana ihmisten elamaan. Nain oli asianlaita myos 
Turussa. 

Parannusta aikaansaatiin vain hitaasti ja vahitellen. Inhimillis- 
ten toimenpiteiden tulokset nakyivat aluksi valtakunnan paakau- 
pungissa Tukholmassa. Kun keskeiset osat olivat kivesta rakennet- 
tuja, talojen katot metallia ja kun lisaksi sammutustoimikin voi- 
tiin pitaa parhaalla mahdollisella tasolla, niin Tukholma paloi huo- 
mattavasti harvemmin kuin koyhemmat ja huonommin rakenne- 
tut kaupungit. Turku oli kylla Suomen paakaupunki, mutta siita 
Euolimatta sen historiassa ennen vuoden 1827 paloa voidaan osoit- 
taa ainakin 30 sellaista suuronnettomuutta, jotka ovat havittaneet 
koko kaupungin tai ainakin huomattavia osia siita. Turkulaisten 
oli nain ollen elamassaan varauduttava siihen, etta suunnilleen ker- 
ran 20 vuoden kuluessa sattui suuri palo-onnettomuus. Tallainen 
oli myos syyskuun 4 paivana 1827 syttynyt palo, jonka seurauksena 
lcaupunki kaytannollisesti katsoen kokonaan tuhoutui. 

Palo sai alkunsa Aninkaisten kaupunginosasta. Kuten mones- 
ti aikaisemminkin, niin tassakin tapauksessa tyyni ja tuuleton 
saa muuttui muutamassa hetkessa ankarasti riehuvaksi myrskyksi. 
Palon alkuvaiheissa ei suinkaan osattu uskoa, etta tuho saattaisi 



nluodostua taydelliseksi. On naet muistettava, etta porvari Hell- 
manin talo sijaitsi Turun silloiset olosuhteet huomioon ottaen kau- 
pungin halki virtaavan Aurajoen lansipuolella ja etta palon sytty- 
miskohdasta oli joen rantaan suunnilleen 400 metrin matka. Turun 
paaosa ja tarkeimmat virastot, oikeuslaitokset ja yliopisto sijaitsivat 
joen itaisella puolella tihebti tuomiokirkon tuntumaan ryhmitty- 
neina. Valilla oli joki, joka tosin oli vain 40-50 metrin levyinen, 
mutta sen uskottiin kuitenkin antavan suojaa suurempien palojen 
sattuessa. 

Kun palo alkoi illalla kello g aikaan, niin jo muutaman hetken 
kuluttua tuli sai sellaisen vallan, etta Hellmanin talo oli jatettava 
oman onnensa nojaan. Kun ensimmainen suuri ruisku saatiin Anin- 
kaistenmaelle, niin 13 taloa oli jo savun ja liekkien peitossa. Tun- 
lzeutuminen ahtaille kujille ja pienoispihoille oli miltei mahdoton- 
ta. Ahtauden vuoksi ei tulen kimppuun myoskaan samanaikaisesti 
voitu kayda kaikilta tahoilta. Varsin monen paikalla olleen toimen- 
piteet rajoittuivat vain avun huutamiseen ja oman henkensa pelas- 
tainiseen. Kaupungin kauppiaita oli seka Tampereen etta Tukhol- 
man markkinoilla. Moni harkitseva ja toimelias mies ei nain ollen 
ollut hoitamassa hanelle lzuuluvaa palonsammutustehtavaa. Yliop- 
pilaat olivat aina palojen sattuessa osoittautuneet urhoollisiksi tulen 
torjujiksi, ja pahimmissakin tilanteissa he olivat pysyneet paikal- 
laan, koska heilla ei ollut itsellaan sellaista omaisuutta, joka olisi 
vaatinut omakohtaisia pelastustoimenpiteita. 

Mutta Turun palossa vuonna 1827 sattui paljon laiminlyonteja, 
ja tilanteen pahentuessa monet kiirehtivat pelastamaan omaisiaan 
ja omaisuuttaan. Asianhaarat viittaavatkin siihen, ettei sammutus- 
yrityksissa noudatettu tarpeellista paattavaisyytta. Jalkipolville on 
sailynyt Ilmonin kirje Arwidssonille, jossa han mainitsee: >>Palon- 
sammutusyritykset eivat olleet minun  mielestani ja ni in kuin asi- 
antuntijatkin sanovat, alussa juuri viisaimpia>> ja jatkaa, >>manta 
vahvaa ja toimeliasta ihmistii, jotka olisivat voineet olla monessa 
suhteessa hyodyksi, sattui juuri ny t  olemaan poissa>>. Kun lisaksi 
tuuli yltyi, niin vajaassa parissa tunnissa koko silloinen Pohjois- 
kortteli oli tulessa. Kova tuuli riisti kaytannollisesti katsoen roh- 
keuden sammutusvaelta. Ei ainoastaan kipinapilvia, vaan myos 



suuria kekaleita alkoi lentaa ilmassa sytyttaen etaallakin olevia 
taloja. 

Talla hetlzella monen ajatukset kiintyivat viimeiseen pelastavaan 
mahdollisuuteen, Aurajokeen. Siihen luotettiin ilmeisesti aivan lii- 
kaa. Unohdettiin se tosiasia, etta yleisissa kaupunkipaloissa vuosi- 
na 1593, 1656 ja 1728 tuli oli heittaytynyt myos Aurajoen itaiselle 
puolelle. 

Aurajoen kummallakin rannalla oli paljon kivirakennuksia, jois- 
s; oli levy- ja tiilikatot. Naihin taloihin tulensammuttajat panivat 
toivonsa. Mutta toisin kavi. Tuli alkoi edeta hyppayksittain ja sa- 
maan aikaan, jolloin kauppias Gylichin talo Aninkaistenmaen ala- 
paassa viela oli taysin koskematon, saatiin kauhulla todeta, etta 
joen itapuolella sijainnut professori Hallstromin suuri kaksikerrok- 
sinen talo oli syttynyt tuleen. Ilmoni kertookin, etta vaikka talon 
suojaksi siirrettiin ruisku tuomiokirkon luota, niin se pian oli koko- 
naan syttynyt ja levitti ymparilleen tuhoisaa tuli- ja kekalemerta, 
josta puolestaan aiheutui kuusi erillista tulipaloa. 

Pian taman jalkeen tuli tuomiokirkon vuoro. Sen lzattoa oli par- 
haillaan korjattu, joten se osittain viela oli auki tai vanhojen tulen- 
arkojen tarvepuiden pe i t taana .  Kirkon syttyminen tapahtui yolla 
kello 1z:n ja I :n valilla, ja lopulta eraan aikalaisen kertomuksen 
sanoja lzayttaalzsernme ..palava puuaines monissa erissa kelloineen 
ja kellonkoneistoineen jyskyen ja jymisten romahti alas ja syoksi 
liekkeja laajalti ulos aukoista ja ylos korkeuteen.. . Myrsky oli nyt 
niin anlzara, etta avoimilla paikoilla tuskin pysyi jaloillaan. Havi- 
Q-sta kesti zo tuntia. Vanha Turku oli suurimmaksi osaksi tuhkana. 

Turun palon aikaansaaman havityksen suuruutta on mahdotonta 
rahassa arvioida, mutta jos haluaa jonkin ylimalkaisen luvun esit- 
taa, niin on paadyttava ainakin 30 ooo tai 40 ooo miljoonaan van- 
haan markkaan. Suurin osa kaupunkilaisista oli menettanyt miltei 
kaiken omaisuutensa. Koko Venajan valtakunnassa toimeenpan- 
tiin kerays, jonka tuloksena noin kymmenesosa vahingoista saa- 
tettiin korvata. Myoskaiin palovakuutus ei pystynyt tayttamaan 
kaikkia velvollisuultsiaan. Kun huomattava osa tuhoutuneesta 
omaisuudesta oli vakuutettu Ruotsissa ja kun BorHsin kaupunki oli 
palanut paivaa ennen Turkua, niin syntyi vaikea tilanne seka 
Ruotsissa etta Suomessa. 



Johan Tillbergin piirtamii Turun lzartta vuodelta 1808. J. G. Wallenius on 
taydentanyt sit5 vuonna 1827 tummentamalla palaneen osan. 

- Svante Dahlstrom, Abo brand 1827. 

Ihmishenkien hukka oli uskomattoman suuri. Kuolleiden koko- 
naismaara oli 27, joista suorastaan palon aikana taloihin jaaneita 
oli ainakin 12 henkiloa. Loput kuolivat palohaavoihin tai ruhje- 
vammoihin. Monet yrittivat aivan viime hetlzella paasta taloihinsa 
pelastamaail omaisuuttaan, mutta jaivat liekkimereen. Eraita sai- 
raita ja liikuntakyvyttomia jai vuoteisiinsa. Useiinmat kuoleman- 
tapaukset sattuivat joen itaisella puolella eli silla alueella, ionne 
palo vasta myohemmassa vaiheessa ulottui. 

Jallzimaailma tuntee erikoisen raskaana sen menetyksen, joka 
lzohdistui lzirjastoihin ja arlzistoihin. Tassa suhteessa havisi paljon 
arvolzasta ja maan kulttuurielamalle korvaamatonta. Kaikista viras- 
toista saatiin ainakin osia talteen, mutta yliopiston lzirjasto ja koko- 
elmat jaivat aivan osattomiksi pelastustoimenpiteista. Varsin lzun- 



nioitettavaa oli, etta maistraatin notaari pelasti raastuvanoikeuden 
arkiston samaan aikaan, kun hanen oma talonsa ja irtaimistonsa 
tuhoutui. 

Palon syita selvitetaan 

Suuri onnettomuus lamautti Turun julkisen elaman miltei koko- 
naan. Etupaassa vain jarjestys- ja oikeusviranomaiset yrittivat suo- 
ritella toimiaan. Ja niinpa jo syyskuun 13 paivana kamnerioikeus 
oli koolla. Oli saatava selvyytta ankaran tulipalon syista. Toinen 
toistaan villimmat huhut kiertelivat kaupungissa. Tallaisten onnet- 
tomuuksien sattuessa pyrittiin loytamaan syntipukkia, johon olisi 
voitu puskea onnettomuuden aiheuttamaa matalapainetta. 

Oikeuden istuntohuoneet olivat tuhoutuneet, mutta onneksi 
Seurahuone, nykyinen kaupunginhallituksen talo, oli jaanyt tuho- 
alueen ulkopuolelle. Turun julkinen elama keskittyikin rakennuk- 
sen verrattain valjiin tiloihin, ja tassa paikassa myos kamnerioi- 
keuden puheenjohtaja Lars Fredrik Schalberg seka oikeuden apu- 
jasenet kirjansitoja Jakob Granstrom ja hopeaseppa Gustaf Brum- 
mer suorittivat tutkintoa. Kellon lyodessa kymmenta puheenjohta- 
jan nuija paukahti, istunto alkoi ja oikeuden eteen astui kaupun- 
ginviskaali Johan Fredrik Moller, joka kertoi, etta porvari Carl 
Gustaf Hellmanin talossa taman kaupungin Pohjoiskorttelin N:o 
126:ssa oli kuluvan syyskuun 4 paivana valloilleen paassyt vahin- 
gonvalkia ja se oli tuhonnut kaikkiaan 780 taloa, ja niiden lisaksi 
oli tuli havittanyt tuomiokirkon, akatemian talon seka lzoulun huo- 
neistot samoin kuin hovioikeuden ja raatihuoneen. Sita paitsi 
laaninkanslia arkistoineen oli suurimmaksi osaksi muuttunut tuh- 
kaksi ja savuaviksi raunioiksi, mutta mitaan varsinaista vaaraa ei 
enaa ollut pelattavissa. 

Tapahtuneen tutkimiseksi lzaupunginviskaali oli antanut tahan 
tilaisuuteen haastaa paitsi talonomistajaa, porvari Hellmania ;a 
hanen vaimoaan Kristina Elisabethia, heidan palveluksessaan 01- 
leet palvelijattaret Helena Ginmanin, Maria Iisakintyttaren ja ICa- 
tarina Wikstromin. Lisaksi olivat kutsun saaneet talossa asuneet 
renki Johan Halleen, kirvesmies Johan Lydman, kirvesiniehen op- 



Palannut Turku. G. W. Finnbergin litografia. 
-- Ateneum. Valolz. Suomen Kansallismuseo. 

pilas Jonas Sundholm seka entinen kapakanisanta Antti Malmberg. 
Talossa palon alkaessa sattumalta oleskellut kippari Erik Lundqvist 
oli niin i k a h  kbketty paikalle, samoin palovartija Karl Lindfors. 

Esiin huudettaessa edella mainitut henkilot saapuivat oikeuden 
eteen, jolloin voitiin todeta, etta porvari Hellman puuttui. Kysytta- 
essa hanen vaimonsa selitti, etta hanen miehensa oli onnettomuu- 
den sattuessa tavanomaisella kauppamatlzallaan Tulzholmassa seka 
etta han kotiin tultuaan oli joutunut vuoteen omaksi eika hanen 
vointinsa vielakaan sallinut nousta jalkeille. Muiden kaskettiin 
poistua, mutta rouva Hellmania kaskettiin jaamaan kuulustelta- 
vaksi. 

Varisevin aanin ja liikutettuna vaimo Kristina ilmoitti olleensa 
koko palopaivan Paattisilla Koskennurmen kylassa huolehtimassa 
porvari Hellmanin maatalon asioista ja sadonlzorjuusta, mutta saa- 
puneensa kaupunkiin kello kahdeksan aikaan illalla. Samoihin ai- 
koihin renki Halleen, palovartija Lindfors seka palvelijattaret Maria 



ja Katarina olivat tulleet lzotiin tyosta Ruohonpaan pellolta. Helena 
Ginman oli tullut lzotiin tyopaikastaan Hellmanin kapakasta rahaa 
vaihtamaan. 

Rouva Hellmanin mentya kello 9 aikaan pihamaalle oli han kau- 
hukseen havainnut paksua mustaa savua nousevan navetan ulla- 
kolta, josta pelastyneena han suurella aanella oli huutanut tulen 
olevan irti ja kehottanut palvelusvakea torjumaan uhkaavaa vaaraa. 
Renki Halleen oli juossut navettaan, jonka oven avattuaan han oli 
havainnut sisaseinan jo olevan kauttaaltaan tulessa. Kaikesta huo- 
limatta han oli kyennyt irroittamaan ja laskemaan pihamaalle na- 
vetassa olleet kaksi lehmaa. Saadakseen tarkeinman selvyyden ti- 
lanteesta Halleen oli avannut ullakolle johtavan oven, mutta tal- 
loin tuli ja ilmavirta olivat saaneet sellaisen vallan, etta Halleen 
cli pudonnut tikkailta maahan lzasvot pahoin palaneina. 

Yleisen huudon vallitessa naapuritkin olivat tulleet paikalle, mut- 
ta aivan tyynesta saasta huolimatta tuli muutamassa hetkessa sai 
taysin vastustamattoman voiman, joten navetta, sen vieressa oleva 
talli, varastosuoja ja leipomotupa ennen pitkaa olivat liekeissa. 
Rouva Hellmanin ilmoituksen mukaan leipomossa ei ollut kasitel- 
ty tulta paivan kuluessa. 

Kaupunginvislzaali Moller puuttui taman jalkeen puheeseen sa- 
noen, etta yleisesti puhuttiin siita, etta Hellmanin talossa olisi su- 
latettu talia selza etta varastossa olisi ollut huomattava maara ter- 
vaa, joka omalla voimallaan olisi lisannyt tulen kiivasta riehuntaa. 
Tahan rouva Hellman vastasi jyrkasti kieltaen ja vaitti, etta Hell- 
man omisti lahempana Aninkaistentullia toisen talon, jonka va- 
rastoralzennuksessa sailytettiin Hellmanin voit, talit ja puoli tyn- 
nyria tervaa. Palon alkamispaikalla oli vain suolaa ja suolalzalaa. 

Palvelijatar Maria Iisakintytar oli palon alkaessa alustainassa tai- 
kinaa leipomotuvassa, kun palvelijatar Katarina Wikstrom oli tullut 
ja huutanut tulen olevan irti. Maria oli kiirehtinyt pihalle ja nah- 
tyaan tulen loimuavan han oli juossut kadulle ja huutanut useaail 
otteeseen tulen olevan irti, mutta taman tehtyaan han ei enaa ollut 
paassyt portista ahtaalle pihalle, koska tulen valta sen oli estanyt. 

Renlzi Halleen kertoi emantansa huudon halyttamana kiirehti- 
neensa laskemaan lehmia vapaaksi ja lisaksi han oli todennut na- 
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setan seinan olevan tulessa Aninlzaistenkadulle johtavan lzujan 
puolella. Navetan ullakko oli taynna kesan satona korjattua heinas 
ja olkea. Uhkaavan vaaran havaittuaan Halleen oli laskenut leh- 
mat piharnaalle ja kiivennyt ullaldtotikkaita, mutta luukun avat- 
tuaan han oli saanut vastaansa vahvan tuliryopyn, joka oli poltta- 
nut hanen kasvonsa siina maarin, etta niissa vielakin oli selvasti 
~ah tavana  palohaavoja. Han oli lisaksi pudonnut maahan, mutta 
selzapaisyydestaan huolimatta kuitenkin pystynyt poistumaan pai- 
kalta. 

Helena Ginman oli saanut emannaltaan kuulla uhkaavasta vaa- 
rasta, kiirehtinyt kadulle ja huutanut aanekkaasti apua, mutta ei 
enaa sen jalkeen paassyt lzatetusta portista pihamaalle, lzoska tuli 
oli nopeasti saanut valtavan voiman. 



Katarina Wikstrom oli toiminut ja menetellyt aivan samoin kuin 
Maria Iisakintytar. 

Johan Lydman oli todennut tulen hillitsemisen olleen mahdoton- 
ta, ja siksi hankin oli kiirehtinyt kadulle saadakseen aikaan haly- 
tyksen ja kellojen soittamisen. 

Antti Malmberg oli tilanteen laadun havaitessaan kiirehtinyt 
kadulle, huutanut apua, mutta ei enaa paassyt pihamaalle, ja siksi 
han sarlzi neulamaakari Ekmanin lesken asuman huoneen ikku- 
ilan ja pelasti kadulle sairasvuoteella olleen avuttoman naisen. 

Lovisa Ekrnan oli paneutunut levolle kello 8 aikoihin illalla. Han 
oli herannyt siihen, etta pari henkiloa oli sarkenyt hanen huoneen- 
sa ikkunat seka ilmoittanut tulen olevan valloillaan. Palo oli jo 
saavuttanut sellaisen voiman, etta hanen oli pelastauduttava ikku- 
nasta kadulle lzolmen pienen lapsensa kanssa. Kaikki oli tapahtunut 
aivan viime hetkessa. 

Lundqvist oli poistunut Hellmanin talosta hetkista ennen palon 
syttymista. Todettuaan ilmeisen vaaran kadulta kasin han oli kii- 
rehtinyt pihamaalle, mutta todettuaan tilanteen oli juossut kadul- 
le, huutanut apua, mutta ei takaisin palattuaan enaa voinut paasta 
pihamaalle, jossa savu ja liekit olivat saaneet ylivallan. 

Yliopistokin menetetaiin 

Turkulaiset eivat kaikesta huolimatta menettaneet rohkeuttaan. 
Havityksen jalkia pyrittiin poistamaan ja uuden kaupungin raken- 
tamiseen kaytiin reippain mielin. 

Mutta ankaran koettelemuksen kaupunki sai kannettavakseen 
vielakin musertavamman iskun. Kun yliopiston konsistori parhail- 
laan piti istuntoaan palolta sailyneessa tahtitornissa Vartiovuoren- 
maella lokakuun 25 paivana 1827, niin sinne kiidatettiin saman 
kuun Z I  paivana allelzirjoitettua keisarillista reskriptia, jossa alza- 
tcmia maarattiin siirrettavaksi Helsinkiin. Ilmeisena tarkoituksena 
oli tehostaa yliopiston valvontaa. Maarays heratti tavatonta har- 
mistumista ja tyytymattomyytta. Mutta kasky oli kasky ja sita oli 
toteltava. 




