
TURUN TY6- JA OJENNUSLAITOKSEN SEKA 
RANGAISTUSVANKILAN PERUSTAMISVAIHEET 

W. 1839-1863, 

Kirj oittanut VEIKKO VIRTANEN. 

Ajatus rangaistuslaitoksen perustamisesta Turkuun 
1800-luvun alkupuoliskolla syntyi sen johdosta, et ta maan 
silloisessa paavankilassa, Viapori-Suomei~linnassa, vallitsi 
pakottava ahtaus. Mainitussa linnoituksessa pidettiin tal- 
loin keskimakin 300-400 linnavankia ja samail verran 
irtolaisia eli yhteensa 600-800 miesta. Kun nain suuren 
miesjoukon sailytVaminen - varusvaen ohella - linnoituk- 
sen holvihuoneissa oli tyolasta ja kun lisaksi sopivan tyon 
jarjestaminen vangeille tuotti vaikeuksia, osoittautui valt- 
tamattomaksi ruveta sijoittamaan naita entista suurem- 
massa mGrin myos muualle. Erikoisesti irtolaisten, jotka 
useimmissa tapauksissa oli tuomittu menettamaan vapau- 
tensa pelkgstaan tyopaikan puuttumisen takia, asema kai- 
pasi jo inhimillisistiikin syi~sta parantamista. Kun irtolai- 
sia pidettiin Viaporissa yhdessa rangaistusvankien kanssa, 
oli siita seurauksena, e t ta  he joutuivat suurin piirtein sa- 
manlaiseen asemaan kuin viimeksimainitut seka naiden si- 
veellisesti turrnelevalle vaikutukselle alttiiksi. Niiiden epa- 
kohtien takia herasi maamme johtavissa hditusmiehissa 
ag'akus erityisten ojennuslaitasten perustamise~ta e~ puo- 
lille ma,zta irtolaisia varten. Tallailset laitokset pUtetkiin 
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sen vuoksi v. 1839 perustaa Turkuun, Vaasaan, Hibeen- 
linnaan ja Savonlinnaan. Kahdessa viimeksimainitussa 
kaup~ngiss~a ne maar5ktiin sijoitettavaksi sikiil5isiin lin- 
noihin. Turkuun ja Vaasaan sen sijaan katsottiin olevan 
tarpeellista rakentaa niita varten uudet laitokset.1 

Ahtaus Viaporissa oli niin pakottava, et ta Turkuun 
jarjestettiin, jo ennenkuin uuden ojennuslaitokseiz raken- 
nustyot oli saatu alulle, v. 1841 valiaikainen tyolaitos. Se 
sijoitettiin sikalaiseen vanhaan linnaan ja Viaporista siir- 
rettiin siizne irtolaisia. Hoidokkien lukumaara oli aluksi 
70-80.2 

Ensimmaisia tehtavia Turun uuden ojennuslaitoksm 
perustamista silmalla pitaen oli tontin valitseminen sita 
varten. Senaatin talousosasto jatti helmikuussa 1840 ta- 
man asian laanin kuvernoorin tehtavaksi. 

Seuraavan heinakuun 25 p. l&hettbasaiiiin kirjelmassa 
kuvernoori v. Haartman lausui rnielipiteeniiiin, et t5 ojen- 
nuslaitols olisi sij~oitettava Aurajoen rannalle seka mahdol- 
lisuuden mukaan erilleen kaupungin muista ~~ankiloista. 
Han esitti uuden laitoksen paikaksi nk. Tiilisalia eli Sota- 
laisten kenttiiii, joka sijaitsi joen itapuolella, l a e l l a  kau- 
pungin porvareiden kayttamaa puuta~ar~an  varastopaik- 
kaa. Mainitulla alueella v. Haartman katsoi olevan sen 
erityisen edun, et ta siina oli hyvia kaivoja ja etta se 
sijaitsi kaupungin alueella, jossa laitoksen valvonta olisi 
helppoa. Lisaksi oli tontin maapera kaupunginarkkitehti 
P. J. Gylichin lausunnon mukaan riittavan luja khi-  
rakennusta varten. 0 j ennuslaitoksen sij oittaminen t5lle 
paikalle edellytti siihen rajoittuvien kolmen tontin osta- 

1 Vsv. 19/1839. - Samling af placater 17. 12. 1839, ss. 4 3 4 4 9 6 .  
2 Vsv. 156 1311842. - Sen. taysist. ptk. 18. 2. 1842, s. 56. - Vsv. 

148 bl1843. 
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mista valtiolle. Yksi niista kuului professori Bonsdoffin 
perikunnalle. Silla sijait)si hyvassa kunnossa oleva raken- 
nus, jossa kuvernoori katsoi olevan riittavasti huoneita 
ojennuslaitoksen paall ysmiehen j a varti j oiden asunnoikg 
seka laitoksen varastotiloiksi. Suositellessan mainittua 
paikkaa ojennuslaitosta varten v. Haartman huomautti, 
et ta uuden asuinrakennuksen kustannukset nousisivat kal- 
liimmiksi kuin Bonsdorffin perikunnan omistaman talon 
ostaminen.3 

Senaatin talousosasto pyysi v. Haartmanin ehdotukses- 
t a  yleisten rakennusten intendenttiviraston lausunnon. Sen 
paallikko Bernd't Federley ilmoitti heinakuussa 1841 Wet- 
tamassaan vastauksessa yhtyvansa v. Haartmanin mieli- 
piteeseen, etta ojennuslaitos olisi sijoitettava sellaiseen 
paikkaan, jossa viranomaiset voisivat sen toimintaa hel- 
posti ja tehokkaasti valvoa. Kuvernoorin suositklernaa 
aluetta intendentti Federley piti kuitenkin vahemman sopi- 
vana esitettyyn tarkoitukseen. Nan katsoi etenkin sen sei- 
kan, et ta useat kyseessaolevan alueen valittiimassa lahei- 
syydessa sijaitsevat tontit olivat rakennettuja, 5erattavan 
epailyksia. Federleyn mielesta oli nimittain valttamatontii, 
et ta ojennuslaitoksen ymparilla olisi vahintain kadun levyi- 
nen avoin alue, jotta laitosta voitaisiin helposti vartioida 
ja siten estaa yhteyden pito hoidokkien ja ulkopuolisten 
henkiloiden valilla. Ojennuslaitoksen sijoittaminen talle 
paikalle edellytti sen vuoksi hanen mielestaan kati~linjan 
aukaisemista sen ympari. Federley tuli siihen lopputulok- 
seen, etta ojennuslaitosta varten olisi ehka loydettavissa 
sopivampi tontti jostakin toisaalta kaupungin alueelta, ja 
ehdotti, et ta uuden esityksen tekeminen jMettaisiin Iaa- 
ilinhallituksen suoritettavaksi yhdessa intendenttiviraston 

3 Sm. KD. 2261111 v. 1840. 
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jonkun virkamiehen kanssa. Ojennuslaitosta varten mah- 
dollisina tontteina Federley mainitsi seuraavat: I11 kau- 
punginosan 12 korttelin tontit 1 ja 2 (Vuorikatu NO 3 ja 
5 ) ,  saman kaupunginosan 8 korttelin tontit 3 ja 4 (Kiven- 
hakkaajankatu NO 2 ja 4) seka I1 kaupunginosan 11 kort- 
telin tontit 1 ja 4 (Sirkkalankatu NO 24 ja 26). 

Maaliskuussa 1842 talousosasto kehoitti kuvernijijria 
esittamaan mielipiteensa intendentti Federleyn tekemien 
huomautusten johdosta seka maarasi hanet tutkimaan, oli- 
siko ojennuslaitosta varten osoitettavissa sellainen paikka, 
joka si jaitsisi liihella sotilaskasarme ja, jwsa olisi riitta- 
vasti hyvaa vettii saatavi~ssa ja jonka maapera ollisi riitta- 
van luja r s k a i t a  rakennuksia varten. Kysymykseen tule- 
vina tontteina tuotiin esille Kakolan maki ja kruunun veis- 
Gmon alue. 

Edellhainitun k2skyn perusteella vt. kuvernoori An- 
ton Cronstedt suoritti heiniikuun 21 p. 1842 yhdessa kun- 
nallispormestari Lauri Kekcrnin ja arkkitehti Gylichin 
kanssa lratselmuksen oj ennuslaitosta varten ehhtetuil la 
tonteilla. 

Eizsin katselmuksen toimittaj,at kavivat VII kaupungin- 
osan 5 korttelin tonteilla 1 ja 4, jotka sijaitsivat nykyis- 
ten Linnan-, Puisto- ja Eerikinkatujen rajoittarnalla dueel- 
la (Puistokatu NO 1 ja 3) .  Sanotut tontit olivatheidin 
mielestaan ojennuslaitoksen paikaksi sopivat, mutta kun 
ne olivat yksityisten omistuksessa, tarvittiin varoja niiden 
lunastamiseen valtiolle. 

Sen jalkeen kaytiin Kakolan vuorella. Gaddin puutar- 
haan, joka sijaitsi nykyisen Puutarhakadun kohdalla, ra- 
joittuvan kentiin katsottiin olevan kyseessaolevaan tarkoi- 
tukseen kelvollisen siina suhteessa, e t ta  sille voitiin pys- 
tyttaa raskas kivirakennus ilman perustusten paalutta- 
mista, mutta taman paikan heikkoutena pidettiin sita, ettei 
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puheenaolevalle maelle katsottu saatavan rakennet~tksi 
ajokelpoista tieta Linnankadulta kasin rinteen jyrkkyyden 
takia. Ajotien tekeminen sinne Sairashuoneen-, Korkea- 
vuorenpoikkikadun- ja Pikku Korkeavuorenkadun kautta 
vaatisi suuria kustannuksia, ja se olisi sitapaitsi pitka ja 
makinen. Lisaksi olisi vesi haettava Aurajoesta, koska 
kaivoja ei ollut laheisyydessa. Katselmuksen toin~ittaj ien 
mielesta Kakolan maki ei ollut edellamainittujen seikkojen 
vuoksi sopiva esitettyyn tarkoitukseen. 

Si tten tutustuttiin lahella vanhaa iinnaa sij aibsevaan 
kruunun veistiimon alueeseen. Maaperan todettiin olevan 
siina niin alavan, etta se oli joutunut jaidenlahdon aiheut- 
taman tulvan ja e te lhyrskyjen aikana veden peittoon, 
minka vuoksi tama d u e  hyliittiin ilman muuta. 

Viela suoritettiin katselrnus VIII kaupunginoean 10 
korttelin tonteilla 1 ja 4, jotka sijaitsivat luoteeseen ka- 
sarmien tonteista Kakolan vuoren ja siita pohjoiseen si- 
jaitsevan maen valisessa notkossa (Puistokatu NO 6 ja 8). 
Kun Kakolan maelta virtasi vetta sen kautta jokeen, ei ta- 
makaan paikka tyydyt tky t  kuvernooria ja hanen apulai- 
siaan. Haittana pidettiin myos sit&, etta tontista kuului 
suurin olsa nk. Rosendahlin peltoon, joka oli yksityisten 
mistuksesaa. 

hpuks i  kavivat mainitut henkillot VII kaupunginosan 
15 korttelissa, johon kuului kaksi tonttia (Eerikinkatu NO 
35 ja 37). Taman alueen takana kohosi pienehk~ vuori 
muodostaen siihen 5-6 k y y n a r a  korkean kallioseinaman. 
Maapohja kuului osaksi edellamainittuun Rosendahlin pel- 
toon seka vanhan asemakaavan kortteliin No 108, mitka 
olisi ollut ostettava valtiolle yksityisilta henkiloilta. 

Aurajoen itiipuolelta I1 ja I11 kaupunginosasta ojennus- 
laitosta varten esitetyt tontit kuvernoori hylkiisi ilman 
muuta sen vuoksi, etta ne sijaitsivat kaukana joesta ja so- 



t h b s w m e i s t a .  Lisaksi oli vedensaanti niilla riittii- 
miitiin. 

Elokuun 23 p. 1842 talou~sosastolle 1ahettiirnassiiZ.n esi- 
tyksessa kuvernoori Cronstedt ilmoitti pitiivansa VII kau- 
punginosan 5 korttelia sopivimpana ojennuslaitoksen pai- 
kaksi. Han ilmoitti paatyneensa valinnassaan m a n  tont- 
tiin sen vuoksi, et ta se sijaitsi liihella sutilaskasarmeja ja  
jokea seka avoimen, Lantinen Esplanaadi-nimisen kentan 
laidassa. Maapera oli tasainen ison kivirakennuksen pys- 
tyttamista varten. Kaksikerroksisen rakennuksen ilmoi- 
tettiin tosin vaativan perustuksia varten paalutuksen, 
mutta kun tttkkeja oli siihen tarkoitukseen halvalla saata- 
vissa, niin kuvernoori katsoi paikan edullisen aseman mo- 
ninkertaisesti ylittavan perustustoista aiheutuvat kustan- 
nukset. Cronstedt kiinnitti huomiota myos siihen, e t ta  
tiilla paikalla oli mahdollista jarjestaa ojennuslaitoksen 
hoidokeille hyvien liikenneyhteyksien vuaksi jatkuvaa tyo- 
tk mm. tukkien aahausta laudoiksi, ja et ta niiden lastaa- 
minen laivoihin oli helppoa. 

Kysymys Turun o jennuslaitoksen sijoituspaikasta otet- 
tiin talousosastossa kasiteltavaksi lokakuun 4 p. 1842. Ku- 
vernoori Cronstedtin esitys mainitun laitoksen rakentami- 
sesta VII kaupunginosan 5 korttelin tonteille 1 ja 4 hyvak- 
syttiin ja hanet oikeutettiin ryhtymaan toimenpiteisiin 
niiden ostamiseksi valtiolle. Samalla jiitettiin yleisten ra- 
kennusten intendenttiviraston teht;ivaksi laatia piirus- 
tukset ja kustannusarvio ojennuslaitoksen rakennuksia 
varten.4 

Turun ojennuslaitoksen sijoitusta koskeva kysymys ei 
kuitenkaan tullut talla paatoksella lopullisesti ratkaistuksi. 
Edellamainittu alue cxsoittautui nimi t W n  alev.an mwpe- 

4 Sen. tal. os. ptk. 4. 10. 1842, ss. 493-494. 
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ransa puolesta liian pehmea kantamaan suurta kiviraken- 
nusta. Senaatti maarasi sen vuoksi mdiskuuss,a 1845 
kansliatoimituskunnan piidlikon Lars Sackleenin ja sala- 
neuvos v. Haartmanin valitsemaan yhdessa yleisten raken- 
nusten intendentin kanssa sille uuden paikan. 

Toukokuun 23 p. 1845 toimittamissaan katselmuksissa 
paattyivat edellamainitut henkilot siihen, etta paras saa- 
tavissa oleva alue ojennuslaitiosta varten oli Kakolan 
maki.5 Suurimpana vaikeutena. pidettiin tien rakentamis- 
ta  sinne Linnankadulta Es in .  

Katselmuksen yhteydessa Sackleen esitti, etta laitoksen 
paarakennuksen ulkoseinat tehtaisiin Kahlan  vuoren gra- 
niitista, mikali se disi  ilrnan huomattavia kust,annuksia 
rajaytettavissa ja lohkottavissa saanniillisiin, suorakulmai- 
siin kivipaasiin. Seinien sisapuolelle han kuitenkin esitti 
pantavaksi tiilimuurauksen. Sackleen suositteli ham~aan  

5 Kakolan n ~ a k i  liitettiin kaupungin alueeseen vasta Turun palon $1- 
keen uuden asemakaavan vahvistamise~i yhtcydessa v. 1028. Ka.upurigin 
ra ja  kulki aikaisemmin - tultaessa Turun vanhasta linnasta kasin joen 
r a r t t a  ylospain - Kakolanmaen itarinnetta pitkin nykyisen Linnankadun 
suunnassa Sairashuoneenkadun kulmaukseen, jossa se kaantyi kohti Puo- 
lalanmakea, kiersi sen kautta Xningaisten tulliin ja  siita Parkinmaen 
pohjoispuolitse Multavieruun. - J. W. RUTTH mainitsee, Abo stads his- 
toria under medeltiden och 1500-talet s. 167, et ta Tallinmaella, joksi Ka- 
kolanvuorta aikaisemmin kutsuttiin, kasvoi metsaa vuoteen 155.3, mista 
Ehtien siita oli suurin osa Aningaisten ja  Puolalan kylien yhteisena kar- 
jalaitumena. Raakkois- ja  etelarinteet kuuluivat linnan liallintaan. A .  hl. 
Tallgren-Aulis Oja, Maaria11 pit8jan historia I s:lla 95 olevassa kart- 
tapii~roksessa, joka koskee Sydan-Maarian jakokuntia 1-100-luvult-a 1700- 
luvulln, on Kakolan maki merkitty kuuluvaksi Iso-Heikkilaan. - Vrt. 
VSin8 Perala, Maarian pitajan historia I1 s. 137. - G Y L D ~ ,  C. W., Plau 
af Abo stad utg. 1537. - Karta  ofrer Abo stad enligt gamla Plan och 
nya Remgleringen Qr 1828. - WERYIXG, S. G., Beragenheten omkring Xbo 
stad 1808. Grarcrad a f  E. Akerlund. Valtionarkiston karttakokoelmat. 



kiven k a y t t h i s t a  rakennusainee~ksi sen kestavyyden takia 
ja lisaksi han vaitti, etteivat rakennuskustannu~kset muo- 
dostuisi taten sen kalliimmiksi, kuin jos ulkoseinat muu- 
rattaisiin poltetuista tiilista. 

Asia oli esilla talousosastcussa toukokuun 25 p. 1845, 
jolloin putet t i in  sijoittaa ojennuslaitos Kakolan maelle ja 
tehda ~Zirakennuksen ulkmeinat graniitista. Liiiinin ku- 
vernooria kehoitettiin lunastmaan valtiolle Kakolan vuo- 
ren rinteella Linnankadun varrella sijaitseva t d o  tonttei- 
neen tien rakentamista varten siita ojennuslaitokselle. Sa- 
malla velvoitettiin yleisten rakennulsten intendentti laati- 
maan ensi tilassa uudet piirustukset ja kustannuslaskel- 
mat. joissa olisi otettu huomioon se seikka, et ta rakennuik- 
sen ulkoseinat olisivat kivesta. 

Kun tallaista rakennustapaa oli siihen mennessa vain 
vahan kaytetty ja  kun rakennusaineiden hankintojen su* 
rittamisesta ja rakennulstoiden teettiimisesta katsottiin 
aiheutuvan pdjon puuhaa ja suuria vaikeuksia, talous- 
oxasto paatti asettaa mainittuja rakennustoitii johtamaan 
erityisen komitean. Sen puheenjohtajaksi mara t t i in  1%- 
i ~ i n  kuverniiijri ja han sai valita siihen kaksi jikenta. Mai- 
nitun konlitean tuli tehda sopimukset rakennustaxpeiden 
hankinnoista, jarjestiia rakennulstoiden suorittamista kos- 
kevat urakkahuutokaupat seka liihettiiii niissa tehdyt tar- 
joukset senaatin hyviiksyttaviiksi. Rakennuskomikan tuli 
myos huolehtia rakennustarpeiden vastaanottaanisesta, 
tarkastaa niiden kelvollisuus seka valvoa, et ta tyot tehtiin 
huolellisesti ja marays ten  mukaan. Rakennushanke tuli 
suorittaa loppuun viiden vuoden kuluessa. Yleisten raken- 
nusten intendentilta komitea saattoi pyytaa toimintaansa 
varten apua ja mainitulle virkamie'lelle myonnettiin lupa, 
jos asianhaarat niin vaativat, kayda paikan paalla tarkas- 
tamassa rakennustiiiden edistymista. Rakennyskomitea 
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oikeutettiin kayttamaan apunaan myi5skin kaupunginark- 
kitehti Gylichia hanelle suoritettavaa palkkiota vastaan.6 

Ojennuslaitoksen rakennuskomiteaan kuvernoori kuk- 
sui jaseniksi kunnallispormestari Keklonin ja kauppaneuvos 
Kingelinin. Komitea pa&i aloittamaan tyoskentelynsa 
vasta elokuussa 1945, jolloin arkkitehti E. B. Lohrmanin 
laatimat piirustukset ja kustannusarvio valmistuivat. 

Puheenaolevalle rakennushankkeelle tuottivat aluksi 
suurimpia vai'keuk~sia tyovoiman huono saanti kallionlou- 
hirnistoihin. Niinpa kuvernoori Cronstedt ilmoitti senaa- 
tille madiskuussa 1946 Turussa olevan puutetta kivityo- 
miehista senvuoksi, etta naita oli runsaasti tyossa Skarkan 
li~noituksessa seka muilla rakenn~~styomailla. Kivenhak- 
kaajien palkka oli noussut taman v~mksi huornattavan kw- 
keaksi vaihdellen se 40 :sta 68 :,am hopeakcqekkaan p%viil- 
t L  Urakkapalkkiosta ei ollut lainkaan tyovoimaa saata- 
vissa. Cronstedt esitti taman vuoksi, et ta Kakolan maella 
suoritettaviin toihin sa,ataisiin kayttaa Turun vanhassa 
l i nnas s~  olevia ojennusvankeja. Kun kivenlouhinta oli 
hyvin raskasta, han pyysi saada maksaa niiille 3-4 hopea- 
kopekka2 p%vassa liskuoan ostamista seka tyoinmn kii- 
hottamista varten.7 

Tdousosasto suostui maaliskuun 24 p. 1846 edellamai- 
nittuun esitykseen kuitenkin silla ehdolla, etta kivityot 
suoritektaisiin mahdollisuuden mukaan paivaurakkolina ja 
e t ta  ainoastaan siita tyosta, j onka ojjennusvangit tekivat 
yli urakkansa, maksettaisiin ahkeruuden palkkioksi enin- 
taan kollae hopeakopekkaa pUvassa.8 

Kaliolan vuorella suoritettaviin louhintatoihin ei van- 
hasta linnasta ollut kuitenkaan aluksi luovutettavissa kuin 

6 Sen. tal. os. ptk. 2,s. 5. 1845, ss. 1422-1425. 
7 Sen. KD. 58/89 v. 1546. 
8 Sen. tal. os ptk. 24. 3. 1816, s. '702. 
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muutamia harvoj a tyontekij oita. Vangeista oli nimittain 
siirretty v. 1845 suurin osa Saimaan kanavan rakennustoi- 
hin, niin e t ta  jaljella oli sanotun vuoden paattyessa ainoas- 
taan 34. Kun naistzikin oli viela osa sairauden tai jonkin 
muun syyn takia tyohon kykenemattomia, katsottiin ole- 
van tarpeen pyytaa Turkuun lisaa vankeja. Niita lahe- 
tettiin sinne lopulla vuotta 1846, jolloin vankiluku nousi 
90:een.g Myohemmin tapahtui tyovoiman taydennys siten, 
et ta Turusta siirrettiin tyohon kykenemattomat irtolaiset 
Hameenlinnaan ja lahetettiin sielta tilalle tyokuntoisia 
miehia.10 Kallionlouhinnan paastya alkuun lisiiiintyivat nii- 
hin kaytetyt vankityopaivat vuosi vuodelta tuntuvasti. V. 
1847 tekivat vangit 5.607, v. 1848 7.414 ja v. 1848 20.872 
tyopaivaa.11 

Turun tyo- ja ojennuslaitoksen pakakennus valmistui 
vuoden 1853 alussa. Helmikuun 11 p. sanottuna vuonna 
v,alittiin laitoksen piiiillysniieheksi ilirnismies Johan Fager- 
roos ja seuraavan heinakuun alussa voitiin toimeenpanna 
sinne hoidokkien siirto vanhasta linnasta. Paallysmies Fa- 
gerroos paasi kuitenkin muuttamaan tyolaitoksen paara- 
kennuksessa sijaitsevaan asuntoonsa vasta lokakuun alus- 
sa 1854.12 

Kolmikerroksisen, yli 130 metria pitkan, renesanssityy- 
lisen graniittipalatsin rakentaminen Kakolan maelle oli sen 
ajan olosuhteisiin katsoen erittain huomattava ja suuri- 
suuntainen rakennushanke. Korkealla, yli koko kaupun- 
gin niikyvalla paikallaan se muodosti aikanaian, niinkuin 
viela nytkin, eraan Turun kaupunkikuvan keskeisimpia 
nakymia. , 

!, St1n. taysist. ptk. 1. 10. 1846, s. 341. 
10  Sen. taysist. ptk. 12. 6. 1547, ss. 608-610. 
11 Vsv. 4?4/1848, 501,'1651 j a  427/1850. 
1 2  XYBERG, VIHTORI, Turun kuritushuone 1552-1903. Suomen Van- 

keinhoitomiesten Yhdistyksen Mulstoonpanoja 1903, XX, ss. 3-1. 
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Turun tyij- ja ojennuslaitoksen toiminta muodostui 
uusissa suojissa hyvin lyhytaikaiseksi. Itarmisen sodan 
syttymisen jalkeen englantilaiset laivasto-osastot pommit- 
tivat rannikkokaupunke jamme ja vanlke ja ryhdyttiin sen 
vu,oksi siirtamaan niista s i s b w s s a  si jaitseviin laitoksiin. 
Niin tehtiin myos Turuss,a. Taten vapautuneisiin ojennus- 
laitoksen huoneisiin majoitettiin sotavakea kaupungissa 
raivoavan ruttotaudin takia. Vuoden 1854 lopussa oli Tu- 
run ojennuslaitoksessa hoidokkeja ainoastaan 16 ja seuraa- 
vana vuonna tyrehtyi sen toiminta kokonaan, kun vii- 
meisetkin siella sailytetyt ojennusvangit paastettiin touko- 
kuussa 1855 annetun keisarillisen armahduksen nojal1,a 
vapaaksi. Tyolaitoksen rakennukset jaivat taman jalkeen 
viela muutamiksi vuosiksi sotavaen kayttoon. 

Itamaisen sodan paatyttya alkoi vankien s i i r t b i n e n  
sisamaan vankiloista takaisin rannikkokaupungeissa sijait- 
seviin rangaistuslaitoksiin. Prokuraattori C. E. Gadd sai 
tass8; tarkoituksessa v. 1858 tehtavakseen tutustua eri 
rangaistuslaitoksissa vallitseviin olosuhteisiin. Maalis- 
kuussa sanottuna vuonm han kavi yhdessa liiiininarkki- 
tehti G. T. Chiewitzin kanssa Turun tyo- ja ojennuslaitok- 
sessa. Kayntinsa perusteella antarnassaan kertmuksessa 
Gadd rnainitsi, etta puheenaoleva laitos oli rakennettu joi- 
takin vuosia sitten kivesta erittiiin huolellisesti 150-160 
ojennusvankia varten seka huomautti, et ta sen rakennus- 
kustannukset olivat nousseet poikkeuksellisen kdliiksi. 
Tyiilait,o~ksen rakennuksen han mainitsi olevan 3-kerroksi- 
sen palatsin, jossa oli useita vankien yhteishuoneita ja tyo- 
saleja seka kirkko ja sairaala. Prokuraattori Gadd ilmoitti 
kasityksenaan, e t ta  jos varsinaisten yhteishuoneiden lisaksi 
muutamia tyosdeja ryhdyttaisjin kayttamaan asuinhuo- 
neina, niin rakennukseen voitaisiin saada jarjestetyiksi 
tilat ainakin 260 vangille seka lisaksi lai tokse~s~a tarpeelli- 



selle sotilasvarticxstolle. Piiiirakennulksen lilsaksi oli Kako- 
lanrnaen tyo- ja ojenn~elait~oksessa Gaddin kaynnin aikana 
laudoista tehty varastorakennus, kivesta tehty leivintupa, 
jossa oli nelja hucmetta, k a y m ~ & e n n u s  ja kaksi k iv i sa  
pajarakennusta, joista toinen voitiin Gaddin mielesta sopi- 
vasti muuttaa saunaksi, seka puusta rakennettu talli vau- 
nuvajoineen kahdelle hemosdle. Prokuraattorin kertomuk- 
sessa mainittiin viela, e t a  laitosta ei ollut ymparoity ai- 
tauksella ja et ta p&rakennuksen toisen ja kolmannen ker- 
roksen ikkunat olivat ilman kaltereita.13 Tarkastuskerto- 
muksessaan lausui prokuraattori Gadd kasitykseniiiin, et ta 
Turun tyo- ja ojennuslaitoksen toiminta voitaisiin koko- 
naan lopettaa ja sijoittaa sen rakennuksiin rangaistusvan- 
kila, jollaisen tarve oli maassa pakottava.14 

Senaatti yhtyi Gaddin esitykseen ja alisti asian hdlit- 
si jan ratkaistavaksi. Tama mZirasi tammikuun 8/20 p. 
1859 Turun tyo- ja ojennuslaitoksen rakennukset lucrvutet- 
taviksi rangaistulsvankilan kayttoiin, johon sijoitettaisiin 
linnavankeuteen tuomitut rikoksentekijat Turun, Uuden- 
maan, Hameen ja Vaasan liiiineissa. Muusta osasta Suo- 
mea oli rangaistusvangit liihetettava Kakisalmen entiseen 
linnoitukseen perustettavaan vankilaan. Irtolaiset taas 
maarattiin sijoitettavaksi koko maasta Hameenlinnassa 
toimivaan Kruunuporin tyolaitokseen. 

Turun rangaistusvankilan perustamista koskevat toi- 
menpiteet jatettiin than jgkeen prokuraattorinviraston 
valmisteltaviksi. Helmilkuussa 1859 1ii.hettiimassiii.n kir- 
jelmassa prokuraattori Gadd ilmoitti senaatille, et ta hanen 
mielestaan tyolaitoksen pSrakennukseen voitiin saada 
jarjestetyksi asuin- ja tyohuonetilat 180-200 vangille. 

13 Sen. KD. 129129, 50Tj51 v. 1858. - Kkk. 207/1858. 
1 4  Prok. kirjekons. 30. 4. 1858 N:o 125. 
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Vartijoita han arvioi tarvittavan 14-15. Laakkin ja saar- 
naajan tehtavat Gadd katsoi voitavan jatt& joittenkin 
kaupungissa asuvien henkiloiden hoidettavaksi. Aitauksen 
rakentamista vankilan ympari han piti tarpeellisena, ja  
ehdotti, et ta ulkovartiointia varten sijoitettaisiin laitok- 
seen vahintiiin 100 miestii kasittava sotavaenosasto.l5 

Prokuraattorin lausunnon perusteella senaatin tays- 
istunto jatti maaliskuun 7 p. 1859 talousosaston tehtaviiksi 
ryhtya valmistaviin toimenpiteisiin seka Turun ettii Ka- 
kisalrnen vankiloiden saattamiseksi toimintakuntoon.16 

Marraskuussa 1859 talousosasto ilmoitti, ettii Turun 
tyo- j a oj ennuslaitoksen entisiin rakennuksiin saatiin jar- 
jestetyksi tilat yhteensa 352 vangille. Kun naiden lu- 
kumaara ei kuitenkaan ollut edellisina vuosina ylitta- 
nyt 284:aa ja kun sitapaitsi osaa rangaistusvangeista 
pidettiin rautatie- ja muissa yleisissa toissa, niin talous- 
osasto katsoi, et ta kaikki rangaistusvangit koko maasta 
saataisiin mahturnaan Turkuun perustettavaan vankilaan, 
ja et ta Kakisalmea ei tarvittaisi lainkaan tiihan tarkoituk- 
seen. Taysistunto yhtyi kannattamaan tata kasitysta ja 
helmikuun 10/22 p. 1860 tapahtuneessa esittelyssa keisaxi 
antoi hyvaksyrnisensa senaatin esitykselle.17 

Seuraavina vuosina suoritettiin Kakolan rakennuksissa 
erinssia korjaustoitii sen toirnintakuntoon saamista sil- 
mallapifaen. Niinpa rakennettiin ympiirysmuuri, tasoitet- 
tiin aluetta ja vahvistettiin ikkunoita rautaristikoilla. Nai- 
ta toita varten siirrettiin sinne Viaporista kevaalla 1862 
joukko vankeja.18 Marraskuun alkuun 1862 mennessa oli- 
vat puheenaolevat korjaus- ja muutostyot edistyneet niin 
pitkdle, et ta Turun l a n i n  maaherra saattoi ilmoittaa se- 

15 Prok. kirjekons. 26. 2. 1859 N:o 79. 
16  Sen. t'aysist. ptk. 7. 3. 1859, 8. 295. 
17 Sen. t'aysist. ptk. 28. 11. 1959, ss. 1499-190(i. - Vsv. 55/1SGQ. 
1 8  Sen. tiiysist. ptk. 14. 4. 1862, ss. 328-329. 
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naatille suorittaneensa sinne vankien siirron Turun linnas- 
ta. Taman jalkeen jatettiin prokuraattorin tehtavaksi 1a- 
hettaa Turkuun myos Viaporissa olevat 50 vankia siina 
jarjestyksessa kuin piinean vuodenajan vallitessa oli mah- 
dollista.19 

Huhtikuussa 1863 ilmoitettiin Turun rangaistuslaitok- 
seii olevan taysin kunnossa ja  voivan vastaanottaa siita 
lahtien kaikki sinne kuuluvat rikoksentekijat.20 Taman 
johdosta senaatti maarasi, etta ne Viaporissa olevat van- 
git, joiden rangaistusaika jatkui yli seuraavan lokakuun 
1 paivan seka lisaksi kaikki Turun ja Porin laanistii kotoi- 
sin olevat rikoksentekijat oli rangaistusajan paattymisesta 
riippumatta siirrettava seuraavan toukokuui~ aikana Tur- 
kuun.21 Turun rangaistusvankilan peru~tamisv~aiheen voi 
katsoa piiiittyneen tahan ja laitoksen paLseen silloin saan- 
nollisen toiminnan alkuun. 

Rangaiituslaitoksen perustaminen Turkuun viime vuo- 
sisadan puoliviilissa oli merkkitapaus maamme vankein- 
hoitolaitoksen historiassa. Viapori-Suomenlinnan linnoitus, 
jonka holvihuoneissa siihen asti oli sailytetty suurin osa 
maamme rikoksentekijoista ja irtdaisista, vagautui nyt 
tastii tehtavastaan ja Turusta tuli taman jalkeen vankein- 
hoidollisen toiminnan huomattavin keskus. Turussa oli ta- 
han aikaan periiti kolme rangaistuslaitosta: vanhaan lin- 
naan sijoitettu kruununvankila, toiseksi kehruuhuone, joka 
sijaitsi nykyisen suomalaisen klassillisen lyseon tontilla 
Linnan- ja  Es~kelinkadun kulmauksessa seka kdmantena 
Kakola, joka - kuten olemme osoittaneet - toimi aluksi 
irtolaisten tyolaitoksena ja vuodesta 1860 lahtien rangais- 
tusvankilana. 

19 Sen. taysist. ptk. 24. 11. 1862, s. 882. 
20 Prok. kirjekons. 31. 3. 1863 N:o 107. 
21 Sen. taysist. ptk. 13. 4. 1863, s. 300. 


