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Kaupunkikuva ja kaupunkiyhteiskunta 1800-luvun keskivaiheilla 

Matkustaja joka viime vuosisadan puolimaissa lahestyi Turkua jo- 
takuta kaupunkiin johtavaa neljaa valtatieta myoten, havaitsi jo 
kaulzaa sen jyrkan, suoraviivaisen rajan, joka erotti lzaupunkiasu- 
tuksen maaseudusta. Luonnonmaisemasta, jonka ainelzsina olivat 
pellot, niityt, metsat ja kalliot ja jossa talot ja mokit sijaitsivat hajal- 
laan, siirryttiin ilman esikaupunlziasutuksen valitysta vuoden 1827 
suurpalon jalkeen laaditun asemakaavan saannolliseen ruuduk- 
koon; vain Nummenpakalla Hameentien liiheisyydessa asui kau- 
pungin ulkopuolella joukko kbityolais- ja tyolaisperheita. Valitto- 
masti palon jalkeen oli otettu kayttoon enin osa avaran asemakaa- 
van tonteista. Vuosisadan puolimaissa oli rakennettu Aurajoen 
rannat olkealla puolella Linnanfaltille ja vasemmalla Korppolais- 
maelle asti. Asutuksen raja jatkui Kakolanmaesta Eerilzinlzadun 
paan kohdalta nykyiselle asemalle ja sielta Lktista linjalzatua (nyk. 
Ratapihankatua) Aninkaistenkadulle. Joen kaakkoispuolella oli 
asutusta rantaa lukuun ottamatta Kaskenlzadun ja kaupungin koil- 
lisreunan valisella alueella. 

Kaikki talot eivat kuitenkaan olleet uuden asemakaavan suorissa 
riveissa. Viela vuonna 1860 kuudes osa vaestosM asui palontakaisis- 
sa taloissa, jotka muodostivat hajallisia ja epasaannollisia rykelmia 
sinne t a m e  myohempien rakennusten valiin. Arvokkaimmat nais- 
ta taloista olivat Linnankadun ja sen kanssa yhdensuuntaisen Ham- 
punkehraajankadun varrella, mutta melkoisia taloryhmia oli myos 
I'uolalanmaella, Parkkimaella ja Luostarinmaella. Uutta asemakaa- 
vaa vahvistettaessa oli saadetty, etta entisen asemakaavan tonteille 
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C. L. Engelin asemakaava, vahvistettu 15.2. 1828. 

ei saanut pystyttaa uudisrakennuksia. Kun vanhat ja huonosti hoi- 
detut puutalot lahosivat ja revittiin, tapahtui samalla asemakaavan 
muutos: revityn paikalle sai rakentaa vasta sitten, kun monimut- 
kaisten prosessien jalkeen omistaja oli =kadessaan jarjestanyt,, ton- 
tin uuden asemakaavan mukaiseksi. Talla tavoin palontakainen 
Turku vahitellen havisi, niin etta siita Suomen itsenaistymisen ai- 
lzoihin oli jaljella vain muutamia kymmenia mokkeja, ainoana yh- 
tenaisena alueena Luostarinmaki. 

Uuden asemakaavan viivasuorat kadut eivat suostuneet taipu- 
maan edes joen tai jyrkan kallioseinan kohdatessaan, mutta ne 
taittuivat esteiden edessa ja jatkoivat uraansa joen tai vuoren taka- 
na. Tontit oli pyritty mitoittamaan yhta suuriksi, lukuun ottamatta 
niita, jotka rajoittuivat kaupunkia kaakossa ja luoteessa reunusta- 
viin linjakatuihin, ja ne olivat alaltaan paljon isompia kuin mita 
olisi tarvittu yhden kasityolaisen verstaaksi tai kauppiaan karta- 
noksi ja taman palkoissa olevan vaen asunnoiksi. Sen sijaan etta 



A ltauppiaita A elintarviltekauppiaita, ~~porvarei ta~~ kultaseppia 0 muita 
kasityolaisia 

Kauppiaiden ja Itasityolaisten sijoittuminen vuoden 1860 manttaaliluettelon 
mukaan. Pohjakarttana ovat ne Engelin asemakaavan lzorttelit, jotka olivat 

asuttuja mainittuna vuonna. Niita paloa edeltaneen ajan katuja ja kujia, jotka 
eivat kuulu tahan asemakaavaan, mutta jotka olivat edelleen olemassa, ei ole 

merkitty. Joen oikean rannan liikekeskus tulee selvasti esille. 

Turussa ennen paloa oli ollut 645 tontinomistajaa, lunasti uudel- 
leenjarjestelyssa vain 255 kaupunkilaista oman tontin. Vuonna 
1870 oli talonomistajia 203, mihin lukuun on lisattava yhtioiden, 
laitosten tai julkisten yhdyskuntien omistamat tontit. Vaihtelua 
ulkonakoon antoi kivikaupunki: lzeslzuksen arvokkaille tonteille 
oli lupa pystyttaa ainoastaan kivitaloja. Aluksi kivikaupunki kasitti 
vain tuomiokirkon ja Aleksanterintorin (nyk. Kauppatorin) valisen 
tienoon, mutta komeilunhalun puuskassa turkulaiset sittemmin 
laajensivat sita Koulukatuun asti. Maarayksia ei kuitenkaan kay- 
tannossa noudatettu, ja vuonna 1907 raja poistettiin. Kivikaupun- 
kiin sai rakentaa miten korkeita taloja tahansa, mutta yleensa oli 
tyydytty lzaksikerroksisiin. Puutalojen sen sijaan tuli olla ylzsiker- 
roksisia, lzunnes vuonna 1907 sallittiin kaksikerroksisten talojen 
rakentaminen, joiden alaosa oli kivesta ja ylaosa puusta. 



Empirekaupunkia Vartiovuorenmaelta lounaaseen. Oikeassa reunassa 
Brahenkatu. J. Reinbergin kivipiirros vuodelta 1852. 
- Turun Historiallinen Museo. 

Palon jallzeen oli seka tulenvaaran torjuiniseksi etta viihtyisyy- 
den vuoksi istutettu puita tonteille ja toilttien rajoille, ja viime 
vuosisadan jalkipuolislzon Turku oli lehteva kaupunki. Sen sijaan 
rakentamattomat maet olivat kaljuja, eika muita julkisia puistoja 
ollut lzuin Brahen ja Porthanin puistikot, emlen lzuin 1870-luvulla 
alettiin ylzsityisvaroilla istuttaa puita Vartiovuorelle. 

Tuomiokirlzon tienoon kivikaupunki ja - puuarkkitehtuurissa- 
kin ilmenevan voimakkaan empireleiman vaikutuksesta - laajat 
alat muutakin kaupunkia olivat savyltaan yhtenaisia. Siella taalla 
1 ja VII kaupunginosassa on viela viime vuosien havitysvimman 
jaljilta sailynyt muutarnia empiretyylisia puutaloja, joiden ralzen- 
nusaika oli suunnilleen puolen vuosisadan mittainen kausi 1830- 
80. Taloissa oli korlzea sokkeli ja avara ullakko, nelilapelzatto, kuu- 
siruutuiset ilzkunat, jotka olivat saannollisesti jasennetyt, ja lzoris- 



Empirekaupunkia Vartiovuorenmaelta koilliseen. J. Reinbergin lzivipiirros 
vuodelta 1852. - Turun Historiallinen Museo. 

teluna pilastereja. Pitkan ralzennusrivin raystaslistat sijaitsivat sa- 
inalla korkeudella korostaen siten kaupunkikuvan eheytta. Vuoden 
1865 rakennusjarjestys maarasi maalaamaan huoneet ja kielsi maa- 
laiselzsi katsotun punavarin lzayt8n, mutta tatakaan maaraysta ei 
noudatettu. Laitaosissa naki parekattoja, lautakattoja oli runsaasti, 
mutta kivitalot oli katettu metallilevyilla tai tiililla. 

Asuntoon kuljettiin umpikuistin lapi pihan puolelta. Saatylais- 
kodeissa oli maaseudun kartanoista lainattu epamukava ja edustus- 
ta silmdlapitaen suunniteltu pohjalzaava, kasityolaisasunnoissa ta- 
lonpoikaistalojen paritupatyyppinen pohjakaava; maalaistavan mu- 
kaan pidettiin sali kylmana talvella, ellei sita tarvittu vieraslzutsui- 
hin. Tyovaki asui yhden huoneen asunnoissa. Neliomainen ralzen- 
nus oli jaettu neljaan huoneeseen, lzulun perheelleen, ja kahdella 
perheella oli yhteinen sisaankaytava rakennuksen paadyssa; jos 



Turun ruotsalainen teatteri ja Aurakatua. P. J. Gylichin piirtama teatteri 
valmistui 1838. Sen julkisivu on C. L. Engelin tyota. Rakennusta lzorjattiin 
vuonna 1882, jolloin kahdeksan korinttilaispylvaan kannattama attikaosa 
korvattiin matalalla ullakkokerroksella. J. Reinbergin kivipiirros 
vuodelta 1852. - Turun Historiallinen Museo. 

rakennusta pidennettiin suorakaiteen muotoiseksi, portaat oli sijoi- 
tettava pihanpuoleiselle sivulle ja eteisesta tuli yhteinen neljalle 
perheelle. Vaentiheys oli vuonna 1870 2,17 henkea huonetta koh- 
den, ja vaikka kerrostalot olivat pienia ja harvinaisia, tuli yhta 
lziinteistoa lzohden 21 asukasta. Asuttiin ahtaasti; mutta valoa oli 
~unsaasti turkulaiskodeissa, ja miltei kaikki asuinrakennukset an- 
toivat kadulle. Sen sijaan pihan peralla oli taloussuojia: kaymaloi- 
ta, jotka usein olivat koko talon asujaimiston yhteisia, aittoja, tal- 
leja ja navetoita; viela vuonna 1890 pidettiin linjojen valisella alu- 
eella 2 300 kanaa ja I 500 isompaa kotielainta. Vetta kannettiin 
lzaduilla ja pihoilla sijaitsevista kaivoista, ja joidenkuiden viiden- 
nen kaupunginosan asukkaiden oli mentava veneella Aurajoen 
oilzealta rannalta vetta noutamaan. Mutta olipa Turussa vesijohto- 



Akatemiatalo ja Hameenkatua. Tontti Hameenkatu 11 (keslzellaJ P. J. Gylichin 
suunnittelema vuonna 1831. J. Reinbergin kivipiirros vuodelta 1852. 

- Turun Historiallinen Museo. 

Itin, joka toi vetta Kupittaan lahteilta tuoiniokirlzon tienoille. Se 
oli vain lankuilla peitetty, ja lzun se kulki monien kaymaloiden 
alitse, vedennoutajat saivat kaupanpaallisiksi lavantaudin basilleja. 
Todella moderni kunnallisteknillinen laitos oli vuonna 1861 ylzsi- 
tyisten ralzentama, sittemmin vuonna 1891 kaupungin haltuun jou- 
tunut kaasutehdas, jonka ansiosta talvisia katuja valaistiin ainakin 
kuuttomina oina kaasulyhdyilla. 

Oli hienoa asua kivikaupungissa. Taydet oikeudet omaa-vat kaup- 
piaat olivatkin miltei poikkeulzsetta asettuneet tuomiokirkon ja 
Aleksanterintorin valisiin kortteleihin, eika paikan valintaan suin- 
kaan vailzuttanut pelkastaan lzauppaliikkeeil edullinen sijainti. Sa- 
moissa kortteleissa asui naet myos virkamiehisto, ja jos merkitaan 
kartalle autonomisen Suomen ensimmaisessa tuloverotuksessa vuo- 
sina 1864 ja 1865 yli 10 ooo marlzan tuloista veroa malzsaneet hen- 



Aurajokea Tuomiokirkkosillan luota. Vartiovuorenmaella tahtitorni ja palotorni. 
Tunternattornan tekijan kivipiirros 1800-luvun puolivalista. Piirros on ostettu 
Pariisista. - Turun Historiallinen Museo. 

ltilot, enimmat heista asuivat Kristiinankadun ja Aninkaistenkadun 
ralisella alueella. Arvokkaana pidetyn kaupungin keskustan ympa- 
rilla oli kasityolaisten ja rihkama- seka elintarvikekauppiaiden ja 
muiden pienporvarien asuma-alue. Kuten suurporvarit, hekin asui- 
oat samassa talossa, missa he harjoittivat liikettaa. Etupaassa 
maalaisille tilaustyota tekevat nahkurit ja varjarit olivat sijoittu- 
neet lahelle Hameentullia tai Aninkaistentullia, missa Parkkimaen 
nimi viela muistuttaa ensiksi mainituista. Laidempana asui toi- 
menhaltijoita, kirvesmiehia, merimiehia, ajureita tai laudankan- 
tajia, eika nailla tienoin ollut juuri lainkaan kauppoja tai ltasityo- 
liikkeita, ja kaikkein uloimmaksi oli sijoittunut runsaslukuinen 
kurjalisto. 

Turun vuonna 1870 noin zo ooo:een nousevasta vaestosta eli 
lcasityosta ja teollisuudesta 30 O/o, viroista ja vapaista ammateista 
18 O/o, liikenteesta 9 O/o, kaupasta 7 O/o (ammateissa toimimattomat 
perheenjasenet ovat luvuissa mukana ja kotiapulaiset on luettu 



Aurajoki Samppalinnanmaelta lcatsottuna. Ylcsityislcohta J. Cardonin C. J. 
Fahlcrantzin maalauksen mukaan tekemasta kivipiirroksesta 1840-luvulta. 

- Turun Historiallinen Museo. 

isantavakensa ammattiryhmaan) . Kaupan vahainen osuus ei vas- 
taa yleista kasitysta entisajan lzaupungeista kaupan tyyssijoina. 
Luvut ovat tassa suhteessa lzuitenkin taysin luotettavia. Syyna 
kauppaa harjoittavan vaeston pienuuteen on vahittaislzauppojen 
harvalukuisuus: turkulaisten ostokyky oli heiklzo, ja ruoka ja vaat- 
teet valmistettiin kotona tai tilattiin kasityolaisilta. Liilzennevaesto 
lcasitti etupaassa kauppalaivoissa palvelevia kapteeneja ja merimie- 
Ilia, teollisuusvaesto kasityolaismestareita kisalleineen. Turku oli- 
kin Suomen huomattavin ja monipuolisin lcasityokaupunki, jossa 
eli ilzivanha ammattitaito ja oli suuria verstaita. Enta jaljella oleva 
runsas kolmannes turkulaisia? Mista he elivat? Kahdeksalla pro- 
sentilla oli sekalainen ammatti: he olivat talonvahteja, pesijattaria, 
~.lzadunkivittajia~ ja ~~vuorensarkijoita~~ tai muita paaryhmiin tyo- 
liiasti luokiteltavia; mutta jokin ammatti toki oli nailla perheilla 
niukan elannon ansaitsemiseksi. Maanviljelyksesta eli puolitoista 
prosenttia, opiskelijoiksi on merkitty pari prosenttia. Talonomista- 



jia ja elaklzeennauttijoita, yleensa pienituloisia vanhuksia, oli 6 O/o. 
Mutta vahintaan joka kuudennelta turkulaiselta puuttui ansiotyota 
eika heilla ollut mitaan muutakaan tulolahdetta: siina kohtaamme 
esi-industrialistisen ajan kaupungeille tyypillisen kurjaliston, joka 
eli vaivaisavusta, armeliaisuudesta ja kerjuusta. 

..Piikoja,. oli perati I 343; joka seitsemas naispuoliilen turkulai- 
nen, lapsetkin mukaan luettuna, oli kotiapulainen. Saatylaisper- 
heissa pidettiin tavallisesti lzahta kotiapulaista, klsityolaisilla oli 
yksi. ..Renkeja.> tai muita miespuolisia palkollisia oli lisaksi 343 
Kun vahaista myohemmin Turkuun suunniteltiin kotitalouskou- 
lua, hanke raukesi siita syysta, etta todettiin kaytannollisesti kat- 
soen jokaisen tyomiehenvaimon ennen avioliiton solmiamista pal- 
velevan herrasvaessa ja saavan siella ohjausta ruoanlaitossa ja inuis- 
sa aslzareissa. Syvasta sosiaalisesta juovasta huolirnatta levisi nain 
perheenaitien valityksella uusia tapoja, uusia hyodykkeita ja uusia 
kulttuurivailzutteita ylemmilta kansankerroksilta alemmille. 

SikMi kuin on mahdollista hahmotella esi-industrialistisen Turun 
vaeston sosiaalista rakennetta, kuului vuonna 1870 yliinpaan ker- 
rokseen 14 O/o, keskiluokkaan 20 O/o, tyovaenluokkaan 50 O/o ja kur- 
jalistoon 16 O/o. Ruotsinkielisia oli turlzulaisista 43 O/o. Kieliraja osit- 
tain yhtyi sosiaaliseen rajaan, osittain poikkesi siita: saatylaisissa 
olivat suomea puhuvat niin harvinaisia, etta Turussa oli jopa vena- 
jankielistakin herrasvakea - upseeristoa - enemman kuin suo- 
menkielista. Mutta toisaalta ruotsalaiset eivat olleet ainoastaan yla- 
ja keskiluokan jasenia, vaan kaupungissa oli myos ruotsia puhuvaa 
tyovakea, varsinkin konepajojen seppia. Kaikki johtavat porvaris- 
suvut lzuuluivat ruotsinkieliseen vaestoon. Ne saivat jatkuvasti 
uutta verenlisaa muista kaupungeista, nlaaseudun saatylaisista ja 
rannikon ruotsalaispitajien talonpojistosta, muttei suomenkielisesta 
rahvaasta. Monipolviset patriisisuvut, jotka loivat leimansa Poh- 
janmaan kaupunkeihin, olivat Turussa harvinaisia, silla inenesty- 
1-Bn kauppiaan poika rupesi kernaasti virkainieheksi. Muutamat va- 
zakkaimmista porvareista ryhtyivat harjoittainaan teollisuutta seka 
Turussa etta sen ulkopuolella ja luopuivat vahitellen kokonaan 
kaupasta ja laivanvarustuksesta. Naista suuryrittajista merkitta- 
:-immat olivat P. C. Rettig (t 1871)~ Erik Julin it 1874) ja C. M. 
Dahlstrom (t 1875). 



Linjojen valinen rakennettu alue vuosina 1860, 1880, 1900 ja 1920. 

Hitaasti muuttuva I 800-luvun j~lkipuo1iskon Turku 

Aurajoen empirekaupunlzi, jonka ulkonakoa ja vaestoa viime 
vuosisadan keslzivaiheilla on edella pyritty hahmottelemaan, 
muuttui vain hitaasti. Suomi koki kylla 1870-luvulla teollisen 
~~ir taantumisen~~,  mutta tama irtaantuminen tapahtui metsatalou- 
den ja sahateollisuuden merlzeissa, eika puuvaroista lzoyhbsa Var- 
sinais-Suomessa ollut niille paljoakaan edellytyksia. Suureksi mur- 
roskaudeksi lzuvattu 1870-lulzu oli Turun historiassa hiljaista ailzaa, 
nain siitakin huolimatta, etta kaupunki vuonna 1876 sai rautatien. 
Sdilyttaakseen ilzivanhan kaupallisen takalnaansa Hameessa turku- 
laiset olivat ensin aikoneet rakentaa oman, helsinkilaisen kanssa 
lzilpailevan rataverkon, mutta varoja puuttui, ja monien vaiheiden 
jiilkeen Turun rautatiesta tuli vain Toijalasta lahteva haara Hel- 
singista pohjoiseen johtavasta valtionradasta. Karjaan rata avat- 
tiin liikenteelle vuonna 1899. Vuoteen 1900 Turun vakiluku oli 
kasvanut ainoastaan 3 2  ooo:een, esikaupungit mulzaan luettuna 
42 ooo:een. Uusi asutus oli hyvin vahaisessa maarin siioittunut 
ennestaiin rakentamattomille Engelin asemakaavan tonteille. Sen 
sijaan kaupunkiytimen tonteilla kaytettiin rakennusoikeus tyys- 



Turkulaisia tehtaita vuonna 1862. Ylhaalla vuonna 1842 perustettu D. Cowien 
ja A. Th. Ericssonin konepaja ja Barkerin vanhin, vuonna 1846 valmistunut 
rakennus. Alhaalla vuonna 1862 lopetettu purjekangasmanufaktuuri ja vuonna 
1857 perustettu Turun rautamanufaktuuriyhtio. C. Grosskopfin litografioita 
0. A. Petterssonin / t  1862) luonnosten mukaan lehtisesta ~,Rosen af Abo,.. 
--- Turun Historiallinen Museo. 

temmin hyvaksi, ja sinne tanne oli noussut yksinaisia kolmi- ja 
nelikerroksisia kivitaloja puutalojen riveja katkajsemaan. Ja kuten 
io esitetyt luvut osoittavat, perati kymmenentuhatta turkulaista 
asui linjojen ulkopuolella ja kaupungin hallinnollisen rajan takana, 
esikaupungeissa, joissa ei ollut mitaan rakennusjarjestysta ja joiden 
asukkaat eivat paasseet osallisiksi niistakaan vahaisista eduista, 
ioita liberalismin ajan kaupunkikunta jasenilleen hankki. 

Kaupungin ulkonakokin pysyi miltei ennallaan. Turkulainen, 
joka olisi palannut kotiseudulleen vietettyaan maailmalla K~imin 
sodan jalkeiset neljakymmenta vuotta, ei olisi kokenut moniakaan 
yllatyksia. Samat matalat puutalot reunustivat samoja pitkia ja 



Cowien ja Ericssonin lzonepaja (Wm Crichton & C:o) vuosikymmenta 
myohemmin. Yksityiskohta laslzulomalzlzeesta. - Turun Historiallinen Museo. 

suoria mukulakivikatuja. Marssivat venalaiset sotavaenosastot, 
hiekkaa ja halkoja kuljettavat kuorma-ajurit, inaalaiset maito- ja 
liharattaineen, nuhraantuneissa, tuminansinisissa livreoissaan neli- 
pyoraistensa kuskipukeilla istuvat pika-ajurit olivat sainat kuin en- 
nenkin. Yha kulki kaduilla perheenemantia ja piikoja sanko kades- 
s i  noutamassa vetta julkisista kaivoista. Saatylaisten pukulnuoti 
oli muuttunut, mutta yhta varmasti kuin enneil heidat saattoi jo 
vaatetulzsesta erottaa yhteisesta kansasta. Neljbti vuorokaudessa 
kuului kaukaa Humalistonkadun paasta lahtevan hoyryveturin vi- 
hellys, mutta juna ei paljonkaan ollut muuttanut kaupunlzilaisten 
elamantahtia. Tukholman laivat, jotka ailzaisemniin olivat lahte- 
neet Samppalinnan alta ja joista isonlpien oli ajettava Aurajolzi 
talzaperin, kun eivat paasseet sen uomassa kaantymaan, olivat siir- 
taneet satamansa Puistokadun kohdalle. Rannildzolaivat tai kieva- 
rinrattaat olivat edelleen tarkein kulkuneuvo lzaupunkiin tai kau- 



Nakijala tuomiokirkon tomista lounaaseen vuonna 1893. 
- Abo Akademis Bildsamlingar. Valoli. Axel Lindahl. 

pungista matkustettaessa, ja hoyryaluksetkin illnoittivat lahtoai- 
kansa vain summittaisesti. Ei viela eletty minuuttien mukaan; riit- 
ti, kun kaupungin palovahdit Vartiovuoren ja Puolalanmaen tor- 
neista kuuluttivat taydet tunnit. Samat miehet tarkkailivat - aivan 
kuten miespolvia aikaisemmin -, nakyiko .>paksua savua tai val- 
kean valoa,. ja herattivat torveen puhaltamalla saikahtyneet asuk- 
kaat tulipaloa yhteisvoimin sammuttamaan. Toinenkin kaupunkia 
uhkaava vaara oli sama kuin halki vuosisatojen: kulkutaudit. Oltiin 
niin edistyneita, etta lapset tuotiin rokotettaviksi, eika nuorin polvi 
en.aa muistanut viimeista isorokkoepidemiaa, mutta vanhelnmat 
saikahtyivat, kun kuultiin tulirokosta naapuritalossa tai vaikkapa 
vain kaupungin toisella laidalla, silla lapsia ei pystytty suojelemaan 
tartunnalta ja tuoreesta kokemuksesta tiedettiin miltei yhta mo- 
nen kuolevan kuin paranevan. 

Vuosisadan alkupuolelta perityista tehtaista suurimmat olivat 
Fxicssonin konepaja, joka rakensi laivoja ja jota englantilaissyntyi- 
sen johtajansa mukaan nimitettiin Crichtoniksi, Rettigin tupakka- 
tehdas ja Barkerin puuvillakehraamo. Krimin sodan jalkeisina vuo- 
sina oli rakennettu Auran sokeritehdas, trikootehdas ja Turun 
rautateollisuus, joka aluksi oli parinsadan tyomiehen voimalla kasi- 
tyomaisesti valmistanut suorastaan lukemattomia erilaisia rauta- 
esineita, mutta iossa vahitellen oli siirrytty koneiden rakentamiseen 
sarjatuotantona. Kuusikymmen- ja seitsenky~nn~enluvulla oli pe- 



Nalzoala hotelli Phoenixin ilzkunasta Kauppatorille. 
- Turun Historiallinen Museo. Valok. Stihlberg. 

rustettu Juseliuksen ja Petreliuksen paitatehtaat, korkkitehdas, kaa- 
kelitehdas, kivipaino, Multavierun verkatehdas ja Turun konepaja 
elj Vulcan. Trikootehdas siirrettiin kuitenkin pian Tampereelle, ja 
rautalaivojen tultua kaytantoon ikivanha puulaivaveistamo lopetti 
toimintansa. Vanhimman, vuoden 1884 teollisuustilaston mukaan 
rain 13 tehtaassa oli hoyrykone ja kaikkien muiden koneet pyo- 
rivat siis kasivoimalla. 

Enta poliittinen muutos? Olihan kaupungeille vuonna 1873 vah- 
vistettu uusi kunnallisasetus, joka poisti porvarisoikeutta nautti- 
vien yksinoikeuden kaupunkien hallintoon myontaen siihen jokai- 
selle kuntalaiselle osallisuutta tulojensa mukaan ja joka korvasi 
kaupunginvanhimmat ja osittain myos kaupunkikunnan kaikkien 
aanivaltaisten jasenten yhteisen elimen, raastuvankokouksen, vali- 
tulla kaupunginvaltuustolla. Mutta kunnallinen valta ei suinkaan 
siirtynyt sosiaalisessa asteikossa alaspain, vaan ylospain pienporva- 
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rien menettaessa ja saatylaisten voittaessa. Kuvaavaa on, etta Tu- 
run kaupunginvaltuuston ensimmainen puheenjohtaja oli Samuel 
von Troil, vapaaherra ja myohempi senaattori, ja etta viela vara- 
puheenjohtajankin vaalissa hovioikeudenneuvos voitti kauppiaan. 
Harrastus yhteisiin asioihin ei liioin kasvanut uuden jarjestelman 
~roimaantultua: vain 186 turkulaista aanesti ensimmaisissa valtuus- 
tonvaaleissa, ja kun ,.maistraatin edessa.. oli laadittava vaalijarjes- 
tys porvarissaadyn valtiopaivamiesvaaleja varten, saapui tilaisuu- 
teen ainoastaan viisi henkea. 

Ailzaa myoten taistelu kielipuolueiden kesken vilkastutti poliit- 
tista elamaa, ja sarnalla kiinnostus kunnallisasioihin lisaantyi. Seka 
suomenmieliset etta ruotsinmieliset perustivat yhdistyksia ja koet- 
tivat koota joukkojaan. Ruotsinkielisella vaestonosalla oli henkea 
kohden huomattavasti suuremmat keskimaaraiset tulot ja siten 
suurempi aanimaara kuin suomenkielisella, ja kun noudatettiin 
enemmistovaaliperiaatetta, se saattoi miehittaa kaikki valtuuston- 
paikat - samoin kuin porvarissaadyn edustajanpaikat. Hyvansuo- 
paisuudesta ja kohtuuden nimessa ruotsinkieliset luovuttivat kui- 
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tenkin milloin harvemman, milloin useamman pailzan kielipolitii- 
kassa maltillisille suomenmielisille. Valtuustossa kaytettiin yksin- 
omaan ruotsia, ja kaupungin hallinto kavi ruotsiksi lzuten aikai- 
semminkin. 

Tyovaen kulttuuriharrastuksia varten perustettiin vuonna 1873 
Wapriiki-Tyovaen-Seura, ja se harjoitti myos sosiaalista toimiiltaa 
yllapitamalla sairaus- ja hautausapulzassoja. Vuonna 1887 syntyi po- 
liittisluontoinen tyovaenyhdistys, mutta viela viisi vuotta myohem- 
min se lzieltaytyi omaksumasta lippuunsa punaista varia, koslza 
1-ulkomailla sosialistit ym. semmoset kayttavat punaista lippua, 
ionka tahden sita olisi meilla valtettava.. . Vaikka sosialismin uran- 
uurtaja N. R. af Ursin oli turkulainen lehtori, Turun tyovaki ei 
eosialismin lapimurron jalkeenkaan 1900-luvun alussa ollut val- 
inis asettumaan jyrkalle luokkataistelulinjalle. Kun tamperelainen 
Yrjo Makelin suurlakon aikana saapui Turlzuun puhuakseen torilla 
vallankumouksellisen ns. punaisen julistulzsen puolesta, hanen 
aanensa hukkui vihellyksiin, ja tyovaenlehti Lansi-Suomen Tyo- 
inies kirjoitti hanesta herjaavasti. Yhtena syyna radikalismin hi- 
taalle juurtumiselle Turkuun oli ilmeisesti se, etta muuttoliike kau- 
13 



punkiin oli heikkoa ja muuttaneet olivat saapuneet kaupungin 
lahitienoilta ja asettuneet tuttuun ymparistoon; ihmiset eivat tun- 
teneet itseaan irrallisiksi samalla tavoin kuin akkia korpeen kohon- 
neissa uusissa asutuskeskuksissa. 

Myoskaan kansansivistyksen historiassa 1860-luku ei muodosta 
Turussa selvaa kaannetta. Pientenlastenkoulujen tilalle oli tosill 
uuden kansakouluasetuksen mukaisesti perustettu vuonna 1871 
muutama ~ ~ a l a k o u l u ~ ~  ja -ylakoulu~~, mutta niissa kavi kuka halusi 
ja vanhemmat saattoivat milloin tahansa ottaa lapsensa pois niis- 
ta. Koulut toimivat pienissa vuokrahuoneistoissa lukuun ottamatta 
niita, jotlza saivat sijansa entisesta ala-alkeiskoulun talosta Alek- 
santerintorin varrelta. 

Turku tempautuu mukaan industrialismin ajan nopeaan 
kehitykseen 

Kahdeksantoistasataluku meni mailleen ilman etta elama Turus- 
Fa tai kaupungin ulkonako olisi sen jalleenrakentamisesta olennai- 
sesti muuttunut. Dynaaminen vaihe kaupungin historiassa alkaa 
vasta vuosisadanvaihteen jalkeen. 

Vuoteen I gzo kaupungin vakiluku kasvoi 62 ooo :een (esilzau- 
pungit mukaan luettuna]. Vaestorakenne oli huomattavasti inuut- 
tunut, tarkastettiin sitten paaelinkeinoja, jakaumaa yhden elinkei- 
non eri alaryhmien kesken, sosiaalisia kerroksia tai kieliryh~nia. 
Kbityon ja teollisuuden osuus oli etupabsa tehdasteollisuuden an- 
siosta kasvanut 45 O/o:iin. Mutta suhteellisesti ottaen mikaan elin- 
keino ei ollut laajentunut siina maarin kuin kauppa, jonka osuus 
vaestosta kohosi kaksinkertaiseksi eli 14 O/o:iin; se johtui elintason 
nousun ansiosta vilkastuneesta vahittaiskaupasta. Liikenne oli tyon- 
antajana pysynyt suunnilleen ennallaan [ I O  O/oj, mutta ryhman 
koostumus oli muuttunut siten, etta merimiesten tilalle oli tullut 
rautatielaisia, ajureita ja autonajajia. Virkamiesryhma oli supistu- 
nut  11 O/o:iin, sekalaiset ammatit 5 Oio:iin. Suurin oli supistus am- 
inatittoman kurjaliston kohdalla, jonka maara oli enaa laskettavis- 
sa noin 6 O/o:ksi. Viimeksi mainittu muutos ilmenee n~yos sosiaali- 
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rakenteessa. Ylimman kerroksen, keskiluokan ja tyovaenluokan ra- 
jat olivat vaestopylvaassa pysyneet miltei pailzallaan, mutta teol- 
listuvassa Turussa oli melkoinen maara kaupungin asujaimistoa 
kohonnut kurjalistosta jotenkuten toimeentulevaan tyovaestoon. 
Tyovaenluokan sisainen koostumus oli muuttunut: kisallien ja ko- 
tipalkollisten sijasta olivat tehtaalaiset tulleet paaainelzseksi. Oli 
siirrytty kodeista joukkotyomaille, kiinteasta tyosuhteesta irralli- 
seen, luontoispalkasta rahapalkkaan. Ensimmaisen maailmansodan 
aikana Turun teollisuus koki niin rajun kasvun, etta tyontekijain 
maara kolmessa vuodessa kohosi 60 O/o:llaj keinotekoista nousua 
seurasi tosin takaisku. 

Ruotsinkielisten alhaisen syntyneisyyden ja lzaupunkiin paaasias- 
sa suomenkieliselta alueelta suuntautuneen muuttoliikkeen vaiku- 
tuksesta ruotsia puhuvien osuus oli alentunut zo O/o:iin. 

Vaestonkasvusta oli melkoinen osa sijoittunut Kakolanmaen 
taakse nopeasti ralzennettuihin puutalokortteleihin, jokin osa keski- 
kaupungin kivitaloihin, jotka yha enemman muuttivat lzaupunki- 



Syysmarltltinat ylasatamassa vuonna 1904. - Turun Historiallinen Museo. 

kuvaa, ja lahes kuusituhatta - pienempi maara kuin 1880- ja 1890- 
luvuilla -- hallinnollisen kaupungin ulkopuolelle sijaitseviin esi- 
kaupunkeihin. Asemakaavoittaminen oli edelleen miltei pyshhdyk- 
sissa. Varsinaisella kaupunkialueella oli asumistiheys huonetta koh- 
den jo 1800-luvun lopulla hiukan vahentynyt; jos kuitenkin esi- 
kaupungitkin otetaan mukaan, paadytaan vuonna 1900 lukuun 
2.1 5, siis suunnilleen samaan kuin kantakaupungissa vuonna I 870. 
Vuoteen 1920 mennessa asumistiheys oli pudonnut 1.89:een. 

Uusissa rakennuksissa ei enaa noudatettu historiallisia tyylimuo- 
toja, vaan tavoiteltiin uusia ilmaisukeinoja; yminarrettavasti n a n ~ a  
pyrkimykset tulivat selvimmin nakyviin monumentaalirakennulz- 
sissa, ennen kaikkea G. Nystromin Taidemuseossa (1904). Kirkko- 
valtuusto halusi rakentaa Mikaelinkirkon (1905) imitoituun gootti- 
laistyyliin, mutta arkkitehdin, L. Sonckin, onilistui jossakin maarin 
toteuttaa omia uusromanttisia ihanteitaan. Asuinhuoneistoille piir- 
rettiin entista vaihtelevammat ja kaytannollisemmat pohjakaavat, 
ja muutamat uusista taloista sijoittuivat indzien rinteille suorien 
rivien jaykasta ojennuksesta poiketen. Vuosisadan vaihteessa oli 
Samppalinnan- ja Puolalanmaet kaunistettu puistoiksi, ja samoi- 
hin aikoihin linjakadut ja Puistokadut saivat istutuksensa. 



Aurajoen suu 1900-luvun alussa. - Abo Akademis Bildsamlingar. 

Syvalle kayvaa muutosta turlzulaisten kotielamalle merkitsivat 
asuntojen uudet mukavuudet ja heidan tyo- tai vapaa-ajan mat- 
koilleen julkiset kulkuneuvot. Vuonna 1894 alettiin rakentaa vie- 
marijarjestelmaa ja vuonna 1901 vesijohtoja. Ensjmmaisen maail- 
mansodan paattyessa oli joka toisella turkulaisella vesijohto, joka 
lzymmenennella WC, joka yhdelzsannella kylpyhuone ja miltei jo- 
kaisella sahkovalo. Sahkolaitos oli rakennettu ylzsityisten toimesta 
vuonna 1908, mutta vuoden 1919 alusta se joutui kaupungin hal- 
tuun, ja jo ensiksi mainittuna vuonna kaduille ilmestyi raitiovau- 
nuja. Kaupunlzi toteutti muitakin suuria rakennusyrityksia, joihin 
aikaisemmin ei olisi liiennyt varoja: Otkantin sataman, minne lai- 
vojen lahto siirrettiin vuonna 1901, kunnallissairaalan, paloaseman 
ja pari useampikerroksista kivista kansakoulua (Kerttulin ja Pak- 
lzarin). Uudistuvassa Turussa kulkutaudit vaativat vain vahaisen 
osan niista uhreista, jotka ne vuosittain viela 1800-luvun jalkipuo- 
lislzollakin olivat nielleet. Kokonaiskuolleisuus oli henkea kohden 
191 1/15 vain noin kaksi kolmannesta siita mita 1880-luvulla, ja 
melkoinen osa alenemisesta tuli keuhkotaudin osalle ja johtui siis 
nousseesta elintasosta. 

Yhteiskunnalliset raja-aidat mataloituivat, ja vajkka kunnallisissa 
vaaleissa - toisin kuin valtiollisissa - ei viela autonomian aikana 
saatettu voimaan yleisen ja yhtalaisen aanioikeuden periaatetta, 
demokratia hiipi lzaupungintalollelzin. Siita oli osoituksena se, etta 
vuonna 1902 vaeston enemmiston kielelle, suomelle, avattiin ovi 



kunnalliselamaan; muutamien ruotsinkielistell kaupunginvaltuu- 
tettujen ehdotuksesta paatettiin talloin, etta valtuustossa sai puhua 
myos suomea ja etta erinaiset kunnalliset asiakirjat oli laadittava 
molemmilla kielilla. 

Suurlakon ja Suomen itsenaistymisen vdisena aikana Turussa 
tapahtui henkinen murros, joka ilinenee muun muassa syntynei- 
syyden jyrkkana alenemisena lahes puolen vuosisadan ajan muut- 
tumattomana pysyneelta tasolta ja tyovaenliikkeen radikalisoitumi- 
sena. Venajan vallankumouksen jalkeen Turun tyovalzi ryhtyi suo- 
rastaan kunnallisen vallankumouksen yritykseen. Lahtokohtana 
olivat palopaallyston ja palomiehiston valilla kaydyt rettelot, joiden 
johdosta sosialidemokraattinen lzunnallisjarjesto julisti paikallisen 
yleislakon; mutta kun vakijoukko piiritti koolla olevan kaupungin- 
valtuuston, se ilmoitti jatkavansa saartoa siksi, kunnes valtuusto 
taipuisi jattamaan enimmat valtuustonpaikat tyovaenjarjeston tay- 
tettaviksi. Vaatimus ei tietenkaan ollut demokraattinen, varsin- 
kaan kun valtiollisten vaalien numerot osoittivat, etta Tur1.1ssa 
aanestajien huomattava enemmisto kannatti porvarillisia puoluei- 
ta. Valtuusto ei taipunut vakivallan edessa, mutta seka lakko etta 
piiritys saatiin loppumaan, sitten kun itse senaatin sosialidemo- 
kraattinen varapuheenjohtaja Tokoi seurassaan pari muuta senaat- 
toria seka prokuraattori Svinhufvud olivat ylimaaraisella junalla 
saapuneet lzaupunkiin sovittelemaan. Yleinen ja yhtalainen kun- 
nallinen aanioikeus saadettiin sitten laiksi koko maassa viela sama- 
ua vuonna (1917). 

Turun asema ja merkitys 

Kun nopeasti laajeneva, metsantuotteita jalostava teollisuus syn- 
tyi etaalle Turusta, kun maail rataverkon lahtokohdaksi tuli Hel- 
sinki, kun Turun kaupallinen takamaa supistui ja sen vakiluku lzas- 
voi hitaammin kuin koko Suomen, Turun talouselama taantui suh- 
teellisesti muun maan elinkeinoihin verrattuna. Tyontekijaluvun 
mukaan laskettuna Turun teollisuus oli v. 1857 16 O/o, mutta v. 
1910 alle 5 O/o koko Suomen teollisuudesta (v. 1917 tosin jalleen 



8 O/o), sen kauppalaivasto vastaavasti v. 1856 14 O/o, v. 1917 3 O/o, 
sen tuonti v. 1856 21 O/o ja v. 1914 11 O/o, sen vienti v. 1856 7 O/o 
ja v. 1914 5 O/o koko Suomen viennista. Toiveita merenkulun elpy- 
misesta heratti set etta Turlzuun vuonna 1909 sijoitettiin valtion 
jaanshkija. 

Mutta jarlzkymattomasti pysyivat Turussa laaninhallitus, hovi- 
oilzeus, arkkipiispanistuin ja melkoinen jouklzo oppi- ja ammatti- 
kouluja. Kirkollisessa suhteessa Turku ei ollut ainoastaan maan 
tarlzeimman tuomiokapitulin tyyssija, vaan myos evankelisen he- 
ratysliikkeen henkinen keskus. Turussa tyoskenteli monia Suo~nen 
etevimpia taidemaalareita, ja Turun taideyhdistyksen nayttelyt, 
joissa koko maan taiteilijat asettivat teoksiaan naytteille, nauttivat 
laajalti arvonantoa. Museoharrastus oli vain harvalla Suomen paik- 
lzakunnalla vanhempaa juurta kuin Turussa. Missaan eivat entis- 
polvien kayttamat esineet voineet joutua niin lziitolliseen ymparis- 
toon kuin Turun linnassa, ja turkulaisten kulttuuriharrastusten 
ansiosta linnan koko uusi osa muodostettiinkin vuosina 1884-1913 
ltolzo maassa ainoalaatuiselzsi historialliselzsi museolzsi. 


