TURKULAISTA ASUNTOKULTTUURIA SAATYYHTEISKUNNAN LOPPUAIKANA
Kirjoittanut MATTIJ. LAHTI

T u r k u saatykauden lopulla
Viime vuosisadan puolimaissa maamme kaupunkiyhteiskunnat olivat kaymistilassa. Saatyjakoinen jarjestelma alkoi hajota ja uusi vapaampi murtautua vastustamattomalla voimalla esiin. Ainakin vuoteen 1868 asti
kaupunkimme kuitenkin olivat viela tyypillisia saaty-yhteiskuntia, koska silloin annettu uusi elinkeinoasetus
vasta lakkauttamalla ammattikuntalaitoksen ja saatamalla muutenkin laajan elinkeinovapauden mursi pohjan
saatyjakoon perustavalta yhteiskuntarakenteelta.
Tat8 vuotta edeltaneen ajan eli siis saatykauden lopun kaupunkien asuntokulttuurin tutkimiseen Turku on
erittain sovelias. Melkein koko kaupunki oli muutama
vuosikymmen aikaisemmin jouduttu rakentamaan uudestaan, ja silloin oli voitu esteista vapaina toteuttaa ajan
yhteiskuntarakenteen ja elamantavan tarpeet ja ihanteet.
Vuonna 1827 Turkua oli kohdannut raskas onnettomuus. Suurin osa puusta taajaan rakennettua kaupunkia oli palanut poroksi. Ainoastaan Turun lantinen
laita, Aurajoen alajuoksun vel-raten kapea varsi ja
Luostarinmaen takainen asutusalue olivat saastyneet
tuholta. Palovaaran torjumiseksi muodostettiin uuden
kaupungin alue entista paljon laajemmaksi, jotta asutuksen tiheyden takia tulella ei ollut niin suotuisia

mahdollisuuksia levita. Samalla laadittiin Turun uusi
asemakaava taysin aikakauden vallitsevan tyylin empiren
ihanteita seuraten. Tyon suoritti maamme silloin johtava
arkkitehti Carl Ludvig Engel. Kaupunki jaettiin saannollisiin nelion muotoisiin nelitonttisiin kortteleihin kaikkialla muualla paitsi niissa osissa kaupunkia, joissa joki
tai maaston laatu muuten teki sen mahdottomaksi, seka
kaupungin laidoissa, jotka varustettiin normaalia pienemmilla tonteilla. Kokonaisuutena kaupunki muistutti lahinna saannollisiin ruutuihin jaettua Sakkilautaa.
Tontit fulivat paljon laajempia kuin ne olivat olleet
ennen paloa. Kun viela kadut tehtiin aikaisempia paljon
leveammiksi ja talot enimmakseen olivat yksikerroksisia
puutaloja - kaksi- tai kolmikerroksisia kivitaloja oli lahinna vain tuomiokirkon ja sen vieressa olevan Nikolaintorin ymparilla seka siltojen valise118 osalla Aurajoen
vartta - taytyi koko kaupungin tuntua yksitoikkoisen
matalalta ja melkeinpa suhteettoman harvaan rakennetulta. Avaruuden tuntu oli kuitenkin ajan makusuunnan
mukaista, ja samalla voitiin toteuttaa toinenkin ajalle
tunnusomainen piirre : lehtipuuistutusten sijoittaminen
rakennusryhmien valiin. Vuoden 1828 rakennusjarjestyksessa maarattiinkin, etta kukin tontti oli erotettava toisista levealla lehtipuuvyohykkeella, mihin maaraykseen
tietysti ajan makusuunnan ohella vaikutti suuresti pyrkimys palovaaran torjumiseen.1
Rakennukset sijoitettiin pitkin tontin laitoja ymparoimaan laajaa pihamaata. Yleinen tapa vaati, etta asuintalot pystytettiin kadun tai torin varteen, niin etta rakennusten pitka sivu tuli pitkin toiltin reunaa. Talous- ja
ullrorakennukset taas olivat pihanpuoleisilla sivuilla naapuritonttia vastaan. Vanhan tavan mukaan monet turkulaiset harjoittivat viela varsinaisen ammattinsa ohella
1
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maanviljelysta ja karjanhoitoa. Kaupungin ymparistijssa
olivat kaupunkilaisten pellot, ja kesaisin pidettiin karja
kaupungin ulkopuolella olevilla laidunmailla. Talousrakennuksia tarvittiin siis varsin paljon. Lahinna asuinrakennuksia, usein niiden kanssa kiinteassa yhteydessa, oli
leivintupa. Sen vieressa olivat aitat, sitten vaunu- ja puuvajat ja uloimpina hajua tuottavat navetta ja talli, joiden valissa olevan lantaruuman ylapuolelle sijoitettiin
kaymalat. Poikkeuksiakin tietysti oli. Palvelusvaelle varatut asuintilat sijaitsivat yleensa talousrakennusrivissa, j a
usein voitiin vahavaraiselle vaestolle tarkoitettuja vuokratalojakin rakentaa talousrakennusten viereen. Samoin
saattoi ulkorakennuksiakin joskus olla kadun varrella.
Koko tontti ymparoitiin rakennusten valiselta osalta
korkealla yhtenaisella lankkuaidalla, ja pihamaalle voitiin
paasta vain vankkarakenteisesta, koristeellisella katoksella varustetusta portista. Koko alue rakennuksineen asukkaineen erottautui taten ulkomaailmasta omaksi suljetuksi elamanpiirikseen. Tama eristaytyminen tehostui viela, kun sisaankaynti rakennuksiin tapahtui saannollisesti
pihan puolelta. Kadunpuoleinen porras oli harvinainen
ja kuului tavallisesti vain liikehuoneisiin johtaviin sisaankaynteihin.

Onznliotitalo vai vuokra-as?~nto

MUTHESIUS esittaa, etta yhden perheen kaytijssa oleva
omakotitalo on kaikkina aikoina ollut itsestaan selva asumisen muoto. Vasta 1800-luvulla industrialismin nousu ja
sen aiheuttama vaeston kasautuminen kaupunkeihin loivat suuret, ahtaasti asutut kaupungit vuokrakasarmeineen. Siihen asti yleensa kaupungeissakin yhden perheen
asunto oli tavallinen.1
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Yleisena kehityssuuntana tama varmasti pitaa paikkansa. Turussakin olivat omakotitalot niiden yhteydessa
olevine pienine puutarhoineen aina suureen paloon asti
luonteenomaisia. Kukin tontti oli saannollisesti yhden
omistajan hallussa, ja usein koko tontti rakennuksineen
oli vain omistajan itsensa kaytossa.1
Mutta tassa kohden tapahtui ratkaiseva muutos palonjalkeiseen Turkuun siirryttaessa. Muutosta eivat kuitenkaan aiheuttaneet industrialismin akillinen nousu ja
sen luoma vaeston nopea kasautuminen kaupunkiin. Painvastoin Turku edelleen oli kauan aikaa luonteeltaan ja
elamantavaltaan samanlainen kuin ennen paloakin eika
vakilukunsa puolesta moniin vuosikymmeniin sanottavastikaan suurentunut. Olipa paloa edeltanyt Turku puolestaan paljon tiheammin asuttu kuin palonjalkeinen, laajalle levittaytyva kaupunki.
Muutos johtui paaasiassa uuden asemakaavan aiheuttamasta tonttijaosta.
Kun ajan tavan mukaan kaytannollisesti katsoen koko
kaupunki jaettiin melkein yhta suuriin tavattoman kookkaisiin tontteihin, ei silloin juuri nimeksikaan otettu huomioon vaeston eri ryhmien valisen osto- ja rakentamiskyvyn erilaisuutta eika sita, miten vahavaraiset kykenivat selviytymaan suurien tonttien luomien pitkien katuosuuksien aiheuttamista rasituksista. Kaupungin laitaosiin vahavaraista kansaa varten muodostetut pienemmat
tontitkin osoittautuivat kaytannossa liian kookkaiksi. Lisaksi niita oli aivan riittamattoman vahan tyydyttaakseen
pienten tonttien tarvetta.
Taman jaykan gakkilauta-asemakaavan luonnottomuus
tulikin pian ilmi. Niita tontteja, jotka kokonaisuudessaan
olivat yhden omistajan hallussa, ei yleensa niiden suuruuden takia kannattanut pitaa yksinomaan omassa kay1
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tossa, vaan niille tavallisesti rakennettiin myos vuokrataloja. Oli kuitenkin mahdotonta, etta kukin tontti kokonaisuudessaan olisi tullut vain yhden omistajan haltuun,
jolloin asemakaava olisi elimellisesti vastannut todellisuutta. Nain tosirl enimmakseen tapahtui kohta palon
jalkeen, jolloin parhaassa taloudellisessa asemassa olevat
henkilot ensiksi hakeutuivat takaisin kaupunkiin ja rakensivat ostamalleen tontille asuin- ja talousrakennuksia
joko vain omaan kayttoon tai myos vuokrattaviksi.1 Pian
kuitenkin tontteja alettiin entista enemman jakaa usean
eri omistajan kesken, jolloin kiinteimiston hankkijat tyytyivat puoleen, kolmasosaan, neljannekseen, jopa kahdeksas- ja kuudestoistaosaankin tonttia, joten samalla
tontilla saattoi olla hyvinkin monia talonomistajia. Nain
oli laifa varsinkin kaupungin laitaosissa koyhan vaeston
asuttamilla alueilla.
Nyt siis toteutui kaytannossa sama, mika jo spontaanisesti kehittyneessa vanhan Turun asemakaavassa oli
tapahtunut. Kaupungin keskustassa olivat suurimmat
asuma-alat ja laitaosissa koyhan vaeston kansoi'ttamat
ahtaammin asutut pienet tilat.
Mutta asemakaava ja tonttijako pukivat luonnollisen
kehityksen ylle kaavamaisen pakkopaidan maaraamalla
kaikki tontit yhta suuriksi.
Pienen tonttiosuuden omistaminen ei ollut samaa kuin
erilliseksi kokonaisuudeksi suunnitellun tontin hallussapito, jossa elamisen saattoi jarjestaa oman mielensa mukaan. Kun yleisena periaatteena oli sijoittaa rakennukset
pitkin tontin laitoja, jai keskelle kaytannollisesti katsoen
kaikille yhteinen pihamaa, josta oli vaikea karsinoida
omaa osuuttaan taysin yksityiskayttoon, vaikka tontin
laajuus siihen muuten olisikin antanut mahdollisuuksia.
1 Esim. v. 1831 oli uudeu asemakaavan nlukaan a ~ u t e t t ukaikliiaan
n. 150 tonttia, mutta ainoastaan kaksi niista oli jaettu u s e a ~ l l p i eon~is~~
t a j i ~ nkesken. Turun henkikirja r. 1831.
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Omalla tonttiosuudellaan omistamassaan talossa asuvakin
eli siis kuin vuokrakasarmissa, ja yksityiselaman taytyi
rajoittua vain asunnon seinien sisapuolelle. Talloin ei
tietenkaan ollut mitaan intressia rakentaa taloa ainoastaan omaan kayttoon, vaan siita tehtiin mieluummin
usean perheen vuokratalo. Tama tapahtui sitakin suuremmalla syylla, koska pienten tonttiosuuksien omistajat
usein olivat vahavaraista vakea ja halusivat vuokrasaativalla lisata tulojaan.
Omalle pienelle tontille yksityiselamaan soveltuvat perheet, joiden koko olemisessa viela oli voimakas maalaiselaman leima, mahdutettiin siis kaikki kaytannollisesti
katsoen yhteisille laajoille tonteille, joissa vuokra-asunto
oli luonnollisin elamisen muoto ja joissa omakotitalo jai
vain harvinaiseksi poikkeukseksi.
Havainnollisen kuvan siita, millaiseksi tilanne oli tutkimuksemme kohteena olevan ajan loppuun mennessa kehittynyt, saamme muutamista tilastollisista numeroista.
Vuoden 1868 henkikirjan mukaan asui Turun asemakaavoitetulla alueella kaikkiaan n. 4500 eri taloutta, kun
taas talonomistajia oli vain n. 800. Vuokralla asuvia oli
siis 84,9 O/o koko vaestosta. Yksinaan omassa talossa asuvia perheita oli vain 70 eli 8,7 % koko talonomistajamaarasta, joten n. 730 talonomistajaa eli 91,3 Oh kaikista
talonomistajista oli oman asuntonsa lisaksi rakentanut
tontilleen tai tonttiosuudelleen huoneistoja myos vuokrattaviksi.1
Turussa ei siis siirtymista omasta talosta vuokraasuntoon aiheuttanut industrialismin luoma vaeston kasvu, joskin se osaltaan joudutti kehitysta tahan suuntaan.
Edellytykset sille luotiin jo maatalousvoittoisen saatyyhteiskunnan aikana.
Tahan aikaan Turussa oltiin kuitenkin viela kaukana
1
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suurten teollisuuskaupunkien vuokrakasarmeista. Rakennukset olivat matalia yksikerroksisia puutaloja. Useissa
tapauksissa vuokratalot kasittivat vain parille kolmelle
perheelle tarkoitettuja huoneistoja, eika suinkaan ollut
outoa, etta vuolrratalo oli kokonaisuudessaan vain yhden
perheen asunto. Varsinkin saatylaisperheet asuivat usein
tallaisissa vuokrataloissa. Hyvin monelle perheelle tarkoitettuja kasarmimaisia vuokrataloja rakennettiin paaasiassa vain koyhaa tyovakea varten. Siirtymisen omakotitalosta vuokra-asuntoon ei siis tarvinnut merkita
jyrkkaa muutosta itse asuntotyypeissa.
Mutta vuokralla asumisen runsas lisaantyminen teki
elaman sidotummaksi. Turkua jalleenrakennettaessa elettiin kuitenkin aikaa, jolloin individualistinen tunne ei
viela ollut herannyt ja jolloin vahavaraisen vaeston elamantarpeisiin ja viihtyisyyteen ei viela kiinnitetty sanottavaa huomiota. Eainvastoin varakkaatkin usein tyytyivat epamukavampiin oloihin, kunhan vain voitiin toteuttaa ajan suosimat selvapiirteiset, kaavamaiset, saannollisesti jasennellyt muodot.
Evilaiset asun to ty ypit

Yhdeksannentoista vuosisadan alkupuoli oli porvariston voimakasta nousukautta. Kauppa ja liikenne vilkastuivat, ja teollisuutta elvytti uusien keksintojen kaytantoonotto avaten ennen aavistamattomia ansiomahdollisuuksia. P ~ r v a ~ i s t o vaurastuminen
ri
loi tietysti leimansa
myos kaupungin asuntokulttuuriin. Talot tehtiin usein
tilavampia kuin ennen ja muotoiltiin yleiseurooppalaisten
tyylivirtausten mukaan. Empire olikin ensimmainen suurista sivistysmaista peraisin oleva tyyli, joka saavutti
tayden kukoistuksen maamme rakennustaite'essa ja jatti
selvat jalkensa siihen.
Rakennusten pohjakaavat eivat kuitenkaan asettaneet
arkkitehtien ratkaistaviksi kovin monimutkaisia problee-
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meja. Rakennuksei oiivat enimmakseen yksikerroksisia
puutaloja, ja vaikka yleinen virtaus olikin luoda asuintalot mahdollisimman edustaviksi, niin elamantapa oli kuitenkin siina maarin samanlaista kuin aikaisemmin, etta
vanhat asuntotyypit vastasivat edelleen tarkoitustaan,
eika siksi katsottu tarpeelliseksi paljonkaan kokeilla
uusilla ratkaisuilla. Nain oli laita varsinkin yhden perheen asuntojen kohdalla. Usean perheen vuokrataloissakin koetettiin usein operoida samoilla sukupolvien perintona sailyneilla muodoilla.
Erilaisia rakennusten pohjaratkaisuja tarkastellessamme kasittelemme aluksi yhden perheen asuintalot ja
sen jalkeen usean perheen vuokratalojen luonteenomaiset
tyypit.
Turkua jalleenrakennettaessa nousi keskikaupungillekin viela jonkin verran kansanomaisen paritupatyypin
mukaisia asuintaloja,l joita ennen paloa varsinkin vahavaraisen kansan asuinrakennuksina oli runsaasti. Niiden
perusmuotona oli kaksi suurehkoa huonetta, tupa ja sali,
joiden valiin jaivat alkuaan lapi rakennuksen ulottunut,
myohemmin lyhentynyt eteinen eli porstua ja taman lyhentymisen kautta syntynyt porstuan- tai tuvanperakamari. Taman paritupatyypin esiintyminen osoittaa, miten
kaupunkioloissakin viela vanha talonpoikainen traditio eli
verraten voimakkaana. Ymparoivalla maaseudulla tama
tyyppi, jota kaytettiin jo ainakin 1500-luvulla, oli niin
yleinen, etta sen mukaan olivat rakennetut melkein kaikki
parin viimeksi kuluneen vuosisadan aikana salvotut talojen ja torppien asuinrakennukset.2
Tradition jatkuvuuderi ohella maalaisten elintapojen
noudattaminen Turussa selittaa, miksi tama tyyppi viela
nUn myohaan sailytti jossakin maarin paikkansa puhEsirn. rak.-piir. 339, 353, 280/18::0. TMaistr.A.
KUSTAAVILKUNA,Varsinais-Suomm kansai~~akrnnukset.
Erip:~i~~os
tcoksesta "Varsinais-Suonlrn historia TI1', 1-2. Pnrvoo 1938, s. 7.
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taasti kaupunkioloissakin. Sen yksinkertaiset suuret huonetilat vastasivat varsinkin alempaan porvaristoon kuuluvien tarpeita ja vaatimuksia. Se nayttaa soveltuneen
etenkin kasityolaismestarien oloihin. Heilla oli usein suuri
vaki kisalleineen, oppipoikineen ja palvelijoineen, ja paritupatyypin iso tupa oli omiaan tallaisen joukon oleskeluja ruokailuhuoneeksi, kun taas sali voitiin kokonaan erottaa juhlia ja vierailuita varten. Suuri osa paritupatyypin
mukaisista taloista olikin juuri kasltyolaismestarien itselleen asunnoiksi rakennuttamia.1
Paritupatyyppia ei' kuitenkaan aina kaytetty yksinkertaisimmassa muodossaan. Se oli usein lisakamarein ja
valiseinin laajennettu kasittamaan lukuisia eri huoneita,
niin etta se saattoi loitota hyvinkin e t a a l e alkuperaisesta
muodostaan: Yleensii sijoitettiin samoin kuin maalaisoloissakin ainakin salin peralle yksi tai pari kamaria.
Tupa jaettiin myos joskus kahtia, jolloin syntyi kaksi
huonetta: keittio ja sen takana oleva kamari.
Paritupajarjestelmaa paljon yleisempi ja eniten kaytetty yhden perheen asuntotyyppi oli kuitenkin ns. keskeissalijarjestelmaan pohjautuva ratkaisu. Varsinkin
saatylaisten, ylempien kauppiaiden ja yleensa varakkaiden turkulaisten palon jalkeen rakentamat asunnot pyrkivat olemaan tata tyyppia.
Tamankin tyypin juuret juontavat ajassa kauas taaksepain, mutta se on toisin kuin kansanomainen paritupatyyppi lahinna vain saatylaispiirien suosima ratkaisu.
Ruotsi-Suomessa
sita alettiin kayttaa 1600-1700-lukujen vaihteessa, ja se pohjautui ranskalaisiin hovielamhn
vaatimuksia vastaaviksi muotoutuneisiin esikuviin.2 Siina
toteutettiin usein ankaran saannollisena jo Italian renes-I AIrstarPicien ol.c.lla rakcnsivat lnyiis 1nuuta111:lt :~l(inlnlattoimc~nl~altijat, kuten kaupn~iginpalvelijnt, jotkut alpmnlat kauppiaat reka n ~ u u tamat vak:tvaraiset tpiiliiiset itsr~llee~l
p~ritulxityy1)piIol(,van asunnon.
2 ERIKLUSDDEI:~:.
H e n . e ~ n : l n n m I~> ~ * t a ~
Stockl~olnl
l.
1935, RS. 53-66.

sanssin arkkitehtien ja teoreetikkojen, ennen kaikkea
Palladion kehittama symmetriavaatimus, joka oli saavuttanut suuren, halki vuosisatojen kestaneen suosion
Euroopan maissa. Rakennuksen keskiakselissa oli tilava
sali ja sen edessa kapea eteinen. Naiden molemmin puolin levittaytyivat sitten usein parittain rakennuksen muut
huoneet, niin etta symmetriavaatimus voitiin helposti
toteuttaa.
Tallainen jarjestelma saavutti hallitsevan asemail
herraskartanoiden, virkatalojen ja yleensa saatyhenkiloiden asunnon tyyppina ja sailytti sen kauas 1800-luvulle
asti.1
Meidan aikamme ihmisista tallainen asunto saattaa.
ankaran symmetriansa ja geometrisen kaavamaisuutensa
vuoksi tuntua luonnottomalta ja jaykalta vastatakseen
normaalin elaman vaatimuksia. Mutta tuskin niin oli laita
sen voimassaoloaikana, silla muuten ei voi ymmartaa
sen pysyneen niin kauan ja yleisesti suosittuna, kuin
todella tapahtui. Tyylien ja makusuuntien vaihtelut eivat
jarkyttaneet sen valta-asemaa. Barokista siirryttiin rokokoohon, rokokoosta kustavilaiseen tyyliin ja siita edelleen empireen, mutta rakennuksen pohjakaavan perustyyppi pysyi muuttumattomana aina saaty-yhteiskunnan
viimeisiin vuosiin asti, milta ajalta Turun palon jalkeiset
monet saatylais- ja porvariskodit antavat selvan todistuksen taman asuntotyypin elinvoimasta ja saavuttamasta suosiosta. Todellisuudessa se sopeutuikin hyvin
oman aikansa elamanymparistoksi. Taman aikaan oli kaupungin ylempien ryhmien keskuudessa tapana jarjestaa
koteihin suuria kutsuja ja juhlia, joihin saattoi k e r s n tya satamaarin vieraita. ANDERSRAMSAYkertoo muistelmissaan, etta Helsingissa tallaisilla kutsuilla saattoi olla
1 l'urussa rakennettiin sen lnukaisia asuintaloja viela 1800-luvun puolivalin jalkrenkin.

Ylilkuuassa paritupatyypin mukainen aszlinraken?w,v. Rak.piir. 139/1889.
Keskellu ja alla keskeissalityyppiin pohjautuvia asuinrakens~uksia.
Rak.piir. 3611836 ja 106/1869.
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S00:kin vieu.asta.1 Naiden lisaksi oli monia pienempia
vierailuiltoja. Kun viela saaty-ylpeys naytteli tarkeata
osaa, oli luonnollista, etta koti pakostakin muodostui osittain edustushuoneistoksi. Vasta saaty-yhteiskunnan murentuessa ja elaman ajautuessa uusiin uomiin tama asuntotyyppi menetti valta-asemansa kykenematta enaa tyydyttamaan toisenlaiseksi muotoutuneen elaman vaatimuksia.
Sikali kuitenkin tyypin ankarasta symmetriavaatimuksesta oli jo palonjalkeisessa Turussa luovuttu, etta
keittionpuoleiseen paahan rakennusta sijoitettiin toisinaan muutamia huoneita enemman kuin salin vastakkaisella puolella olevaan osaan, joten sali taman kautta
menetti rakennuksen ehdottomasti keskiakselissa olevan
asemansa.
Asunnon perusmuodon ohella huonetilojen kaytto eri
tarkoituksiin pohjautui palonjalkeisessa Turussa usein
vanhoihin, ainakin jo 1700-luvun alussa esiintyneisiin
periaatteisiin."
Rakennuksen keskeinen huone sali tai salonki, niinkuin sita usein kutsuttiin, oli tarkoitettu lahinna edustustarkoituksia palvelevaksi. Se oli kooltaan joskus huomattavan suuri. Tavallisesti kunkin sivun pituus oli
vahan toistakymmenth kyynaraa, mutta esim. kauppias
J. Thoren rakennutti vuonna 1829 itselleen talon, jonka
salin koko oli 21 x20 kyynaraa.3 Lisaksi sali viela joskus
tehtiin muita huoneita korkeammaksi. Se siis oli tyypillinen juhlahuone, joka hyvin sopeutui saiitylaisten ja porvareiden harrastamien juhlien ymparistoksi.
Sali ja sen edessa oleva eteinen jakoivat talon kahteen
varsinaisia asuintiloja kasittavaan osaan, joista toinen
oli varattu Iahinna talon herran kayttoon ja toinen rouI ~ ~ D E ERanrP~.;,
S
FrRn tlarnakr till \llf~c~rlt:ir
I T . H e l ~ i ~ i g f n1904,
r~
ss. 18-61.
2 Vlt. LUNDRERG,
mt., PS. 21-26.
3 Kauppias J. Thorenin talon rak. pill. 12.5'1HT!.
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van hhllitsemaksi osaksi keittioineen, ruokailutiloineen
jne.
Herran kaytossa oleva osa kasitti tavallisesti vain
kaksi huonetta. Salista oli valiton paasy sen vieressa olevaan vierashuoneeseen eli formaakkiin, jota osittain voitiin kayttaa asuinhuoneenakin. Formaakista taas avautui
ovi herran huoneeseen, joka sijaitsi rakennuksen pihanpuoleisessa kulmassa eteisen vieressa, josta sinne oli
suora paasy.
Rouvan puolella, joka usein oli laajempi kuin herran
puoli, oli myos joskus salin vieressa jokin kamari tai
ruokasali, joten sali ja sen molemmin puolin olevat huoneet voitiin tarpeen tullen yhdistaa tilavaksi juhlahuoneistoksi. Kamarin peralla oli herralle ja rouvalle yhteinen makuuhuone, joka kalustuksesta paatellen oli samalla
rouvan huoneena. Taalta voitiin sitten helposti paasta
lastenkamariin, palvelijainhuoneeseen, keittioon jne.,
miten nama huoneet sitten kunkin perheen tarpeita silmalla pitaen olikin jarjestetty.
Keittiolla ei ollut lopullisesti vakiintunutta paikkaa,
kunhan se vain sijaitsi rouvan hallitsemassa osassa taloa.
Se oli milloin pihanpuoleisessa kulmahuoneessa, milloin
eteisen kahtiajaon kautta syntyneessa huonetilassa, milloin taas sita varten rakennettiin kokonaan oma siipi
varsinaisen asuinrakennuksen jatkoksi.
Jos rakennuksen huonemaara oli pieni - keskeissalijarjestelman minimi oli sali ja nelja huonetta - niin
tultiin toimeen yhdella sisaankaynnilla ja eteisella, mutta
jos rouvan puoli talosta laajeni suureksi, sijoitettiin
sinne erillinen keittion porras ja eteinen. Paasisa8nkayi1nin eteistila jaettiin joskus kahteen osaan, jolloin sisemmasta, tavallisesti lammitettavasta huoneesta kaytettiin
nimea tampuuri.
Paritupatyyppiin ja keskeissalijarjestelmaan pohjautuvien ratkaisujen ohella ei muunlaisia yhden perheen
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asuntotyyppeja juuri ollut. Sali voitiin kylla usein sijoittaa rakennuksen kulmaan, ja varsinaiset asuintilat siis
kokonaisuudessaan keskittyivat yhteen paahan rakennusta, mutta tamanluontoiset ratkaisut olivat edellisiin
verrattuina hapuilevia, eika viela tahan aikaan voi puhua
muista varsinaisista asuntotyypeista.
Uusien nykyaikaisia ratkaisuja lahempana olevien
tyyppien uranuurtajamaaksi muodostui Englanti, jossa
palladiolainen jarjestelma ei tullut siina maarin sanoisinko kansanomaiseksi kuin monissa muissa Euroopan
maissa ja jossa taloudelliset uudistukset ja liberaaliset
aatteet ensimmaiseksi saivat jalansijaa. Siella kehitettiin
jo 1800-luvun alkupuolella symmetriasta vapaita, kodikkuuteen ja kaytannollisyyteen pyrkivia pohjaratkaisuja,l
mutta niiden vaikutus ei viela tutkittavanamme olevan
ajan Turussa ehtinyt sanottavasti tuntua jo yksin siitakin syysta, etta palonjalkeisen vilkkaan rakennuskauden
paatyttya oli rakennustoiminta Turussa vahaista, joten
uudet virtaukset paasivat vain hitaasti murtamaan vanhaa perinnetta.
Yhden perheen asuintalot, joko omina tai vuokrataloina, olivat Turussa siis paaasiassa vain saatylaisten
ja porvareiden asuntoja. Suurin osa kaupunkilaisia joutui kuitenkin asumaan taloissa, jotka oli varustettu useilla eri perheille tarkoitetuilla huoneistoilla. Varsinkin
vahavarainen tyovaesto joutui nain asumaan, mutta
samoin oli laita monien porvareiden ja saatylaistenkin.
Siksi usean perheen vuokrataloja oli monia eri tyyppeja
alkaen yhflen huoneen asuntoja kasittavista taydellisia
keskeissalihuoneistojakin sisiiltaviin vuokrataloihin.
Vahavaraisten tyolaisperheiden oli usein pakko, valttyakseen suurilta vuokramenoilta, tyytya asumaan pie1

HERMANNMUTHESIUS, Das Englische Haus T. Berlin 1904, ss.
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nimmassa mahdollisessa, yhden huoneen asunnossa. Jos
heidan varallisuutensa salli oman talon rakentamisen, he
tavallisesti tekivat siita vuokrakasarmin, jossa oli lukuisia pienia, enimmakseen yhden huoneen asuntoja, voidakseen vuokrasaatavilla lisata tulojaan. Vahavaraista
vaestoa varten rakensivat monet porvarit ja saatylaisetkin tamantapaisia taloja sijoittaen ne usein tontin pihanpuoleiselle sivulle talousrakennusten viereen.
Tallaisia rakennuksia pystytettaessa ei paljonkaan
ajateltu elaman mukavuuksia ja viihtyisyytta. Paatavoitteeksi asetettiin muovata raltennus semmoiseksi, etta se
voitiin pystyttaa mahdollisimman vahin kustannuksin.
Taman vuoltsi niista usein syntyi todella kasarmimaisia
rakennuksia, joissa samanlaiset yksinkertaiset huonetyypit toistuivat pitkana kaavamaisena sarjana.
1860-luvulle ehdittaessa oli yhden huoneen asunnoilla
varustettuja vuokrataloja kehittynyt kolme paatyyppia.
Tavallinen tapa oli jakaa neliijn muotoinen rakennus
toisiaan kohtisuorasti leikkaavilla valiseinilla neljaan
huoneeseen, joiden uunit olivat rakennuksen keskella
valiseinien leikkauskohdassa. Sisaankaynti ja eteiset olivat kummassakin paadyssa, joten kahdelle taloudelle tuli
yhteinen eteinen, joka kuitenkin valiseinalla jaettiin
tavallisesti kahteen osaan. Tallaisia neljan huoneen yhdistelmia voitiin sijoittaa useampia rinnan yhdeksi pitkaksi
rakennukseksi, jolloin aina kahden nelja huonetta kasittavan ryhman valiin muodostui tilaira, lapi rakennuksen
ulottuva eteinen.1
Tallaisen tyypin varjopuolena oli kuitenkin, etta nelja
eri perhetta joutui k a y t t h a a n yhteista eteista. Siksi
olikin parempi tapa sijoittaa kaksi huonetta rinnakkain,
jolloin valiseinan keskiakseliin tai nurkkaukseen sijoitettiin kummankin huoneen uunit vastakkain. Tallaisten
1

Esirn. 1ak.-piir. 83311830, 2211854 ja 1211860.
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kaksi huonetta kasittavien ryhmien valiin taas tuli Iapi
rakennuksen ulottuva eteinen, joka siis talloin tuli vain
kahdelle perheelle yhteinen.1

Erilaisia yhden huoneen asunnoilln unrust6ttujn ~ u o k ~ a t n l o t y y p p 6 j a .
Rak.-piir. 88/1854, 811854 ja 7,;11858.

Kolmas tapa rakentaa yhden huoneen asuntoja kasittava vuokratalo oli sijoittaa kaikki huoneet pitkana rivin a vieri viereen ja eteistilaa varten rakentaa talon kylkeen laudoista rakennuksen pituinen eteistila, joka voitiin jakaa niin moneen osaan, etta kullekin huoneelle tuli
oma tai kahdelle yhteinen eteinen.2
1
2

Esim. rak.piir. 211854.
Hsim. rak.piir. ?:13/18:30

j:i

211862.
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Vaikka nama jalkimmaiset ratkaisut olivatkin kaytannollisempia ja viihtyisampia, ne kuitenkin olivat kustannuksiltaan ensin mainittua suuremmat. Niissa jouduttiin seinapintaa kutakin huonetta kohti rakentamaan
huomattavasti enemman ja lisaksi kutakin kahta huonetta varten muuraamaan savupiippu, kun taas ensin
mainitussa nelja huonetta voitiin varustaa yhteisella
savupiipulla. Tama tyyppi olikin kahta jalkimmaista
yleisempi, ja eteiskysymysta koetettiin parantaa jakamalla eteinen lautaseinalla rakennuksen poikittaissuuntaan kahtia, jolloin' vain kaksi perhetta joutui kayttamaan yhteista eteista.
Ruoanlaitto tallaisissa taloissa oli hankalaa, silla varsinaista lietta ei ollut ollenkaan, vaan kaikki ruoka jouduttiin keittamaan ja paistamaan uunin suussa kolmijalalla.
Isommissakin vuokrahuoneistoissa keittiokysymyksen
ratkaisu johti joskus meidan aikamme ihmisista oudoilta
tuntuviin.muotoihin. Ei ollut kovin harvinaista, etta kahdella tai useammallakin taloudella oli yhteinen keittio.
Taman ajan sanomalehdissa tapaa ilmoituksia, joissa
yhta tai useampaa huonetta tarjotaan vuokralle ja samalla luvataan myos osuus keittioon.1
Monet tallaisista tapauksista todennakoisesti kuitenkin
olivat alkuaan yhden 'perheen asunnoiksi rakennettuja
tilavia huoneistoja, joiden omistaja sittemmin meidan
aikamme sanontaa kayttaaksemme otti asuntoonsa "alivuokralaiseksi" jonkun tai joitakin muita perheita tai
yksityisia henkiloita luvaten samalla naille oikeuden valmistaa ruokansa talon keittiossa, tai jaettiin koko huoneisto muuten eri vuokralaisten kesken.2 Tamperelaiselle
7 Esim. vuokrailmoitukset Aho U1idrrrattc~lsc~ris3a
6. 3. 1860, 29. 2.
1860, 11. 2. 1864, 32. 3. 1864, 31. 3. 1864 jne.
2 Joskus vuokmilmoituksis~aon suoraan niairiittu, r t t a l~uoneilitovoid a a n myos jakaa eri vuokralaistni keskrn. I.:sini. ilmoituksct Aho U i ~ t l e ~ . r a t t e l ~ e r i s ~31.
a 3. 1860, 30. 8. 1864 jnc.
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yhteiskunnalle luonteenomaiset yhteiskeittiotyypit olivat
Turussa harvinaisia. Sailyneista rakennuspiirustuksista
ei loyda kuin jonkun harvan esimerkin, ja vanhat turkulaiset mainitsevat sellaiset asuntotyypit vuosisadan lopunkin Turussa oudoiksi.
Joskus voitiin kuitenkin yhden huoneen asuntoja kasittavan vuokratalon eteisen peralle sijoittaa liedella varustettu keittio, joka talloin tuli neljalle perheelle yhteinen.1 Isommissa huoneistoissa toteutettiin yhteiskeittioperiaatetta tuiki harvoin. Laaninkivalteri Strandberg
rakensi vuonna 1860 kahden perheen asuintalon, jossa
rakennuksen paissa olevien kolmen huoneen huoneistojen
valiin jai kummallekin yhteinen liedella ja leivinuunilla
varustettu keittio, mutta jo vuonna 1864 toinen huoneistoista varustettiin omalla liedella.2
Yhteisen keittion kayttoon tultiin myos yhdistamalla
eri huoneistot ovilla toisiinsa, joten lapi koko pitkan
rakennuksen voitiin kulkea paasta paahan samalla kayden kahden tai kolmen keittion kautta. Tallaisiin outoihin
ratkaisuihin paadyttiin todennakoisesti siita syysta, etta
voitiin huoneet jakaa vuokralaisten kesken monella eri
tavalla vastaten naiden kulloisiakin tarpeita. Lehdissa
olikin silloin talloin ilmoituksia, joissa tarjottiin vuokralle esim. vaihtoehtoisesti kaksi tai kolme huonetta ja
lisaksi vaadittaessa osuus keittioon.3
Useimmat vuokrataloista oli kuitenkin jaettu valiseinin selvasti toisistaan erotetuiksi huoneistoiksi. Naita oli
Esinl. rak.-piir. 42/1852.
Hsk.-piir. 22/1,860 ja. 1 l2/1864.
3 Esim. ilmoitus Aho Undrrrattelserissa 2. 7. 1S6-1. E1int:kauppias
Nordfors omisti tallaisnl ~r~onil~oonrisru
liol111c~lla krittiiilla val.ustrtuii
vuokratalon jx ilmoitti A l ~ o Cndt~rr8ttrlserissaIlanrll5 olerml vuokrattava.na salin, 11r3lja karnxri:~ ja krittiiin st,ka tarvittavat ulkosliojat kasitt.avHn asulunon, joka kuitrnkin vaadittaessa voitiin jakaa. Kak.-piir.
:?7/18(i?. A l ~ oT!ndrrrattclsn 3. 3. lS(i-1.
1
2

alkaen pieqista keittion ja kamarin huoneistoista hyvinkin tila--:in ja monihuoneisiin asuntoihin. Pienet itsenaiiet !-;itden ja kolmenkin huoneen asunnot eivat kuiten, a n nayta olleen kovin yleisia. Ainakaan ei niita varten
ollut syntynyt mitaan yleisesti vakiintunutta asuntotyyppia.
Usean huoneen asuntoja kasittavien vuokratalojen
pohjakaava noudatti mielellaan keskeissalijarjestelmaa,
joko vain osittaisena tai aivan taydellisena. Jos jarjestelma sailytettiin taydellisena, sijoitettiin vain kahden
huoneiston paadyt vastakkain, ja kahden perheen vuokratalo oli valmis.1 Usein kuitenkin mainittua tyyppia
supistettiin niin, etta yhteenliittyvista paista jatettiin
kaksi kamaria pois, joten kummankin huoneiston salit
tulivat rinnan. Eteisosa jaettiin kahtia, ja talloin rinnakkain sattuneet huoneet sisustettiin keittioiksi.2
Edella on esitetty kasiteltavanamme olevan ajan Turussa esiintyneet yleisimmat asuntotyypit. Niita tarkastellessamme on jo jossakin maarin kaynyt ilmi, millaiset
tilat oli eri yhteiskuntaryhmien jasenilla asuttavana,
mutta on kuitenkin syyta tarkastella kysymysta vahan
lahemmin.
Vahavaraiset tyolaisperheet joutuivat siis asumaan
tavallisesti vain yhden, joissakin harvoissa tapauksissa
useamman huoneen asunnoissa. On selvaa, etta tallaiset
ahtaat asunnot olivat epatyydyttavia varsinkin suuriperheisien kohdalla, mita epatyydyttavyytta lisasivat viela
puutteelliset keittomahdollisuudet ja monien eri perheiden kanssa yhteiset eteiset. Yhteiskeittiotyypit ja ovin
toisiinsa yhdistettyja huoneistoja sisaltavat rakennukset
osoittavat, etta alemman kansan elaman mukavuudelle ja
viihtyisyydelle ei paljoakaan pantu painoa.
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Tasta huolimatta voi kuitenkin sanoa, etta tuskin Turussa tahan aikaan oli suoranaista asuntokurjuutta ainakaan siina maarin kuin Helsingissa. TOPELIUSkertoo
1850-luvun Helsingissa olleen tyolaisasuntoja kosteissa
kellarikerroksissa, joissa seinat alituisesti valuivat vetta
ja joissa katon rajassa olevat ikkunat avautuivat suoraan
kadun pintaan,l mutta rakennuspiirustukset ja palovakuutusasiakirjat eivat anna minkaanlaista viittausta siihen suuntaan, etta nain olisi ollut myos Turussa. Kehnoimpia asunnot olivat vanhoissa palolta sailyneissa ja
koyhaliston kansoittamissa osissa kaupunkia, joita pala
palalta vallattiin uusille rakennuksille.
Turussa ei tahan aikaan ollutkaan minkaanlaista
asuntopulaa. Tonttitilasta ei ollut puutetta, mika olisi
pakottanut rakentamaan ahtaasti. Painvastoin rakentamattomia tontteja oli tarjolla miten paljon tahansa, ja
turkulaiset vuokrasivat niita kaupungilta peltomaikseen.
Vaeston kasvu oli myos suhteellisen hidasta, mika puolestaan varjeli Turkua asuntopulalta. Hyvin tavallinen
ilmio turkulaisissa paivalehdissa tahan aikaan olikin, etta
paivittain oli useita ilmoituksia, joissa tarjottiin huoneita
vuokralle, kun taas asuntoa etsivien ilmoituksia oli harvoin.
Tasta huolimatta oli kuitenkin yleensa raikea ero
alemman kansan ja toisaalta saatylaisten ja porvareiden
asuntojen valilla. Ei ollut ollenkaan harvinaista, etta
ylemmilla saatylaisilla ja porvareilla oli kaytossaan seitseman tai kahdeksan, joskus yli kymmenenkin huonetta.
Tasoittavana valirenkaana olivat alemmat virkamiehet ja
porvarit, joiden asuntoina ovat olleet vain osittain toteutetun keskeissalityypin mukaiset ja paritupajarjestelmaan pohjautuvat rakennukset. Joskus tarjottiin lehdis1 Z. TOPELITS,Huru de fattiga ho i Helsingfors. Hrlsingfors Tidningar v. 1859 n:ot 23 ja 2.5.

s2i vuokralle esim. salia ja paria kamaria, ja tallaisessa
asunnossa on voinut hyvin joku vahavarainen alempi
virkamies asua.
Porvareiden ja saatylaisten omassa kaytossa olleiden
huoneiden lukumaaA pieneni kuitenkin jonkin verran,
kun ainakin osa palveluskuntaa asui isantavaen kanssa
samassa talossa. Sisakolla ja keittajalla oli tavallisesti
huone isantavaen asunnon yhteydessa keittion valitt'dmassa laheisyydessa. Lastenhoitaja taas nukkui lasten
kanssa samassa huoneessa. Joskus viela, varsinkin jos
leivintupa oli sijoitettu paarakennuksen yhteyteen, oli
rengeillakin huoneensa samassa talossa.
Renkien asuminen isantavaen huoneistossa oli kuitenkin harvinaista. Tavallisesti leivintupa kuului ulkorakennusten yhteyteen, ja renkien huoneet, jotka yleensa olivat
leivintuvan vieressa, siirtyivat sen mukana talous- ja
ulkorakennusriviin.

Asuintalojen rakenne ja sisiiasu

Turkulaistalot olivat siis valtaosaltaan yksikerroksisia
puutaloja. Ne rakennettiin hirsista ja vuorattiin muutaman vuoden kuluttua laudoilla. Ulkoasu muotoiltiin empiren henkeen. Viela vuosisadan jalkipuoliskollakin rakennettiin empiretyylisia taloja. Hyvin hitaasti saavuttivat
uudet keskiaikaisia tyyleja jaljittelevat muodot jalansijaa. Aluksi niita kaytettiin vain talous- ja ulkorakennuksissa. Kivitalot rapattiin saannollisesti.
Rakennusten matala aumakatto oli tavallisesti laudoista tehty. Sellaisia oli yli puolet kaupungin katoista.
Niissa oli kaksinkertainen vedenjuoksunsuuntainen laudoitus ja lautojen valissa tuohikerros. Muina katontekoaineina kaytettiin tiilta tai peltia.

Puutalojen pihanpuoleisessa sisaankaynnissa oli laudoista tehty umpikuisti tavallinen, joskin sen ohella kaytettiin jonkin verran myos avokuistia tai -porrasta.
Sisalla huoneissa olivat lattiat hyvin vankkarakenteisia. Lautojen paksuus oli enimmakseen
tuumaa ja
leveys vaihteli 9 ja 10 tuuman tienoilla. Rakennusjarjestyksessa maarattiin, etta lattiaan oli tulisijan eteen sijoitettava vahintaan kyynaran levyinen kivilaatta tai ainakin vastaavan suuruinen kaksinkertainen rautalevy.1
Kauppaneuvos Julinin eraan kivitalon keittioissa ja leivintuvassa oli hellan ja uunin ymparilla oleva osa lattiaa
laskettu kokonaan kivesta.2
Lattioita ei yleensa maalattu ollenkaan. Saatylaiskodeissakin oli maalaamaton lattia hyvin tavallinen. Harvinaisen paljon maalattuja lattioita oli kauppias Alftanin
omistamassa kivitalossa, jossa rakennuksen 29 :sta salista
ja kamarista 19:n lattia oli maalattu.3 Tavallisesti vain
jalkalistat siveltiin oljyvarilla.
Varsinkin vahavaraisten asuntojen katoissakin oli
yleensa paljas puu nakyvissa. Vain kattolista maalattiin
joskus oljyvarilla. Hienommaksi ja edustavammaksi katto
saatiin, kun siihen pingoitettiin konepaperia, joka viela
maalattiin. Paperoitu katto nayttaa kuitenkin olleen vain
joidenkin saatylzsten ja varakkaiden henkiloiden asuntojen edustushuoneissa. Kipsikattoakin kaytettiin jonkin
verran, mutta se oli viela harvinaisempi. Kauppias Fahlgrenin eraassa talossa oli kahdeksassa huoneessa kipsikatto ja koristeelliset kattolistat.4
Sileaksi veistetty tapetoimaton hirsi- tai lautaseina ei
ollut kasiteltavanamme olevan ajan turkulaiskodeissa mikaan harvinaisuus. Varsinkin eteisen, keittion ja joskus
1
2

:'
4

Vuoden 1828 rakennusjlrjestys, IV luku, 6 n. ja '7. $.
Kauppaneuvos E. Julinin pvak. 4140/1859. TA.
Kauppias Alftanin pvak. 4516/186.1.
Kauppias Fahlgrenin pvak. 4224/1860.

eraiden muidenkin huoneiden seinista saattoi tapetti
kokonaan puuttua. Nayttaakin silta, etta tapetit kasitettiin viela jonkinlaiseksi ylellisyystavaraksi, joka kuului
Iahinna vain edustaviin huoneisiin.1
Seinia verhottaessa ulotettiin tapetti katosta lattiaan
asti. Rintapaneelista, jota paloa edeltaneen ajan Turussa
tapasi runsaasti, oli melkein tykkanaan luovuttu, ja seinan ja lattian liittymakohtaa korosti vain kapea jalkalista.
Tapetit olivat viela 1850-60-luvuilla
valtaosaltaan
sitkealle konepaperille kasin maalattuja. Maalauspohjana
ravoitiin kayttaa muutakin paperia. 1840-50-luvuilla
kennettua Itainen Pitkakatu 23 :a purettaessa havaittiin,
etta eraassa huoneessa oli seinaan kiinnitetty vuoden
1850 Abo Tidningar-lehden numeroita ja nain saatu pinta
maalattu sitten liimavarilla yksivarisen punertavaksi.
Koyhissa tyolaisperheissa kaytettiin seinien verhona usein
sanomalehtipaperia semmoisenaan tai paremmassa tapauksessa maalaamatonta konepaperia.
Yksivarinen maalattu tapetti nayttaa tahan aikaan
olleen varsin yleinen. Se soveltui hyvin empiren kauneustajuun ja oli halvan ja yksinkertaisen tekotapansa
vuoksi varsinkin vahavaraisen vaeston harrastamaa,
mutta sita oli myos saatylaisten asunnoissa. Yksivarisen
vihreista seinapapereista lienee hovioikeudenneuvos Gronvikin ns. "vihrea kamari" saanut nimensa.2
Usein kuitenkin tapetti maalattiin koristeelliseksi.
Talloin sen koristelussa kaytettiin marmoripintaa jaljittelevaa kuviointia tai valmistettiin ns. Bablonitapettia. Itainen Pitkakatu 23 :ssa paljastui eraasta huoneesta Babloni1 Suomen Teollisuuslehdessa v. 1883 s. 1 7 0 artikkellssa "IIuoneiden
tapetseeraamisesta" mainitaan tapetit viela jonkinlaiseksi "yltillisyystavaraksi".
2 Hovioikeudenneuvos L. Crriinvikin perul. 6. 2. 1866.
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tapetti, jossa oli vaaleansinisella pohjalla tummien koynnoskuvioiden ymparoimia kukkaryhmia.
Kasin maalattujen tapettien ohella oli tutkittavanamme olevan ajan Turussa jonkin verran myos painettuja
tapetteja. Niita alettiin valmistaa jo 1700-luvun keskivaiheilla. Aluksi niita painettiin puulaatoilla, jolloin syntyneet nelion muotoiset tapettilevyt voitiin sitten liimata
pitkiksi kaistoiksi. Pian kuitenkin ruvettiin tapettien
painamisessa kayttamaan valsseja.1
Painettujen tapettien paatuottaja oli Ranska. Tutkittavanamme olevana aikana oli turkulaiskotien painetuista tapeteista ylivoimaisesti suurin osa ranskalaista
alkuperaa tai ainakin ranskalaismallisia. Muualta tuotetut seinapaperit olivat niiden rinnalla harvinaisia. Painettuja tapetteja lienevat kuitenkin olleet kauppaneuvos
Julinin omistaman eraan puutalon huoneiden "venalaiset
tapetit7'.2
Viime vuosisadan puolivalissa alettiin Suomessakin
vihdoin valmistaa painettuja tapetteja. V. 1849 perusti
C. W. J. Sundman Helsinkiin maamme ensimmaisen
tapettitehtaan.3 Kilpailijan se sai jo vuonna 1852, kun
tehdasyhtio J. C. Frenckell ja Poika perusti Tampereelle
paperitehtaan yhteyteen myos tapettitehtaan.4 Kolmas
tehdas syntyi, kun Sundmanin tehtaan mestari Georg
Riecks anoi ja sai vuonna 1858 luvan perustaa Helsinkiin
oman tapettitehtaan.5
Kotimainenkin tuotanto pohjautui ainakin aluksi

1 MANNEHOFREX,
Herrggrdar och bostallen. Nordiska Museets Handlingar: 6. Stockholm 1937, s. 401.
2 Kauppaneuvos E. Julinen pvak. 414011859.
3 MARTTI KOVERO,
Teollisuus. Helsingin kaupungin historia 111: I.
Helsinki 1950, s. 524.
4 VHINij VOIONMAA,
Tampereen historia 11. Tampere 1905, s. 77.
5 KOVLRO,
mt., s. 524.
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ranskalaisiin esikuviin. Perustaessaan tehtaansa ilmoitti
Sundman valmistavansa siina "ranskalaisia tapetteja9'.l
Ranskalaiset ja ranskalaismalliset tapetit olivat tahan
aikaan niin ylivoimaisia, etta niista nayttaa tulleen melkeinpa lajinimitys, jonka mukaan yleensa vain painettuja
paperitapetteja kutsuttiin ranskalaisiksi tapeteiksi. Tallaiseen johtopaatokseen tulee siita syysta, etta taman
ajan palovakuutusasiakirjoista saa melkeinpa turhaan
etsia muunlaisia mainintoja painetuista tapeteista. "Ranskalaisten tapettien" ohella esiintyivat erilaisine lisaselityksineen ja variaatioineen yleensa vain nimitykset "maalattu tapetti" tai "paperitapetti", joista jalkimmainen
ainakin monissa tapauksissa merkinnee vain seinaan
pingoitettua enimmakseen maalaamatonta konepaperia
tms.2
Ovet, ikkunapuitteet ja vuorilaudat maalattiin valkoisiksi.
Palonjalkeisten turkulaiskotien uunit olivat enimmakseen tyypillisia empireajan kaakeliuuneja. Ne olivat menneiden sukupolvien kokemuksiin perustuen muotoutuneet
jo hyvin lampoa pitaviksi. Matalien jalkojen varaan
rakennetut uunit, samoin kuin pohjolan ilmanalassa liian
pienet alttarikakluunit, oli jo, tykkanaan hylatty. Kolonnikakluunikin oli hyvin harvinainen. Talle ajalle luonteenomaiset uunit seisoivat vankasti lattiassa koko pohjallaan,
olivat korkeita ja melkein samanlevyisia alhaalta ylos
asti. Tavallisesti vain vaakasuorat listat muodostivat
niissa koristeellisen jasentelyn. Muuten uunit olivat muodoltaan joko pyoreita tai kulmikkaita ns. tasauuneja.
Hrlsingfors Tidningar v. 1849, n:o 33.
Esim. kellonsoittajanleski Margaretha Dahlin pxab:ssi R279/1852
mainitaan kaksi huollrtta tapetoidun paperitapetilla ja p'aallr pannun
"ranskalaiset tapetit". Painrttujen tapettirn alla taas kagtrttiiu tavalliresti konepaperia. Esim. elintarvikekauppias IV. Sillst~iin~iii
pvak. 3.7281
1

2

1856.

Uunit olivat enimmakseen lasitettua kaakelia. Variltaan ne olivat joko valkoisia tai keltaisia, harvemmin vihreita. Joskus kaakeli oli maalattu marmoripintaa jaljittelevaksi.
Koyha vaesto ei kuitenkaan kyennyt hankkimaan
asuntoonsa kaakeliuunia, vaan tyytyi tiilesta tehtyihin.
Tiiliuunit olivat usein myos varakkaampien kotien palvelusvaen huoneissa.
Keittiossa oli tahan aikaan jo yleisesti luovuttu avotakasta eli "totosta". Sijaan oli tullut valurautainen hella
paistinuuneineen. Hellan ylapuolella oli peltinen kuuppa,
joka kokosi hoyryn ja savun savukanavaan.
Jos talossa ei ollut erillista leivintupaa, jouduttiin
keittiota kayttamaan myos pakarina. Ei ollutkaan outoa,
etta keittiossa oli iso leivinuuni. Talloin hella tavallisesti
sijoitettiin uuninsuun edustalle. Joskus oli muurinkulmassa viela muuripatakin.1 Keittiota voitiin siis kayttaa
hyvin monenlaisiin tarkoituksiin. Varsinaisen jokapaivaisen ruoanlaiton ohella siella leivottiin ja paistettiin leivat, pestiin pyykki ja keitettiin lehmanvedet.2
Asuntojen sisustus yhteiskuntaryhmittain
tarkasteltuna

Saatykaudelle oli luonteenomaista aina sen loppuun
asti, etta kukin yhteiskuntaryhma erottautui selvasti toisista. Saatyrajat saattoivat olla huomattavankin jyrkat.
Tama ryhmien valinen ero oli painanut selvat piirteensa
myos niille kullekin ominaiseen asuntokulttuuriin.
Tyovaen alistettua asemaa ilmensi selvasti ahdas ja
niukka asuminen. Yhden huoneen kasittava asunto ilman
kunnollisia keittomahdollisuuksia oli tyolaisperheen tavalEsim. muurarinkisiilli C. G. Oro~idahlin pvak. 357311854.
Vrt. TJ. T. SIRELII-S,
Suorncn knnsanomaist,a ku1ttuuri;t T I . Helsinki 1921, ss. 210-211.
1

2

lisin koti. Myos usein hyvinkin puutteellinen kalustus
kertoi siita, miten monesti saatiin tyytya vain kaikkein
valttamattomimpaan.
Koyhimmissa tyolaiskodeissa ei ollut kuin poyta, pari
tuolia ja vuoteena joko "ulosvedettava" sohva tai laudoista tehty seinaan kiinnitetty kaksi- tai kolmikerroksinen ylissanky, jollaisia Turun seuduilla kaytettiin runsaasti. Peruluetteloista, jotka ovat tarkein asuntojen
kalustusta kasitteleva lahde, saa tosin turhaan hakea
mainintaa ylissangysta. Mutta se katsottiinkin kiinteimistoon kuuluvaksi, eika sita niin ollen merkitty erikseen
luetteloon. Kun taas perheenjasenten luku usein ylitti
vuoteiden lukumaaran, voinee varmuudella olettaa kaytetyn tata Turun seudulla vanhastaan suosittua sankytyyppia.
Tavaroita sailytettiin raudoitetussa matka-arkussa eli
koffertissa.
Paremmassa taloudellisessa asemassa olevien tyolaisten, kuten kisdlien, kodit olivat kuitenkin vahan runsaammin kalustettuja. Poytia ja tuoleja oli useampia, osa
niista joskus pehmustettujakin. Lisaksi oli viela toisinaari
keinutuoli. Kaappi ja lipasto olivat tavarain sailyttamista varten. Tavallinen tyolaiskotien lipasto oli suurin
laatikoin varustettu naisen lipasto. Peileina kaytettiin
peiligatullia, pienta lipasta, jonka kannessa oli peili, tai
pienen lippaan kasittavalla jalalla varustettua toalettipeilia. Joskus oli joitakin vahaarvoisia taulujakin seinalla. Seinakello mittasi aikaa, ja ikkunat oli kaunistettu
verhoilla. Pimeana aikana asunnon valaisemiseen riitti
pari messinkisessa, tinaisessa tai peltisessa jalassa pidettavaa kynttilaa.
Porvarit olivat paljon edullisemmassa asemassa. Heidan asuntonsa olivat tilavampia ja runsaammin, joskus
suorastaan ylellisesti kalustettuja. Mutta porvariston
kahden paaryhman : kauppiaiden ja kasityolaisten kesken
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oli asumisessa havaittavissa yleisen elamantunteen ja
ammatin painama leima.
Kasityolaismestarit, porvariston alempi ryhma, edustivat selvasti vanhoillisempaa linjaa. Heidan turvattu
yhteiskunnallinen asemansa riippui suuresti vuosisatoja
vanhasta ammattikuntalaitoksesta, ja siita he tiukasti
pitivat kiinni, vaikka se oli jo osoittautunut vanhentuneeksi ja aikansa elaneeksi. Tama mestareiden vanhoillinen asenne nakyi selvasti myos heidan asunnoissaan.
Kaupungin monet vanhaa, ainakin jo 1500-luvulta peraisin olevaa paritupatyyppia olevat asunnot olivat kasityolaismestareiden itselleen rakentamia. J a vanhoillisia piirteita oli havaittavissa myos heidan asuntojensa kalustuksessa.
Huonekalujen kaytto mestareiden kodeissa oli tyovaen
koteihin verrattuna paljon runsaampaa ja monipuolisempaa.
Tavallisten yksinkertaisten poytien ohella oli irrallisilla siivuilla varustettuja poytia (skifbord), joilla oli se
etu, etta niita voitiin tarpeen vaatiessa pidentiiii, mutta
muuten pitaa lyhyina ja vahan tilaa vaativina. Sama etu
oli myos laskupoydalla (fallbord), jossa siivut oli saranoilla kiinnitetty poydankannen reunoihin. Joillakin varakkaimmilla mestareilla oli kodissaan myos tavallisesti
soikea, yhdella vankalla jalalla varustettu, sohvan edessa
pidettava divaanipoyta, ja seuraelamassa varsin tarpeellinen pelipoyta oli loytanyt tiensa monien mestareidenkin
koteihin.
Istuimista monet olivat pehmustettuja. Vahavaraisimpien mestareiden kodeissa sama avattava sohva kuin
tyolaiskodeissakin oli yleinen. Varakkaammilla sita taas
ei useinkaan ollut, he kayttivat sen asemesta vain istuimena kaytettavaa pehmustettua sohvaa.
Mestareiden vanhoillisuutta osoittaa se, etta he varsin
yleisesti kayttivat viela kaksi- tai kolmikerroksista ylis-
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sankya vuoteenaan, vaikka kauppiaat ja varsinkin saatylaiset olivat siita usein luopuneet.
Varsinaiset huonekalutyyppia olevat vuoteet olivat
kuitenkin myos edustettuina useimpien mestareiden kodeissa. Niista on erikoisesti mainittava sivusta avattava
eli kustavilainen sanky, joka erosi avattavasta sohvasta
paaasiassa siina, etta sohvassa sankyosa peitettiin pUvan
ajaksi puisella kannella, kun taas tassa vuodevaatteet
koottiin korkeaksi pinoksi sankyyn. Paasta avattava
imperiaalisanky oli mestariskodeissa harvinainen.
Kaappeja oli monenlaisia. Niista mainittakoon erilaiset vaate-, liinavaate-, keittion- ja ruokatavarakaapit seka
senkit. Lipastoista tavallisin oli naisen lipasto. Sifonieeri,
avattavalla kannella varustettu kirjoituskaappi, oli harvinainen.
Hyllyista ansaitsevat maininnan kirjahyllyt seka piippuhyllyt, joissa pitkavartisia piippuja sailytettiin.
Tavallisten seinapeilien, peiligatullien ja toalettipeilien
ohella oli joissakin mestariskodeissa peililla varustettu
toalettipoyta tai -1ipasto. Taulut olivat enimmakseen pienehkoja painokuvia.
Mestareidenkin kodit valaistiin enimmakseen kynttilanjalassa pidettavilla kynttiloilla. Jalat olivat joskus
pronssista, lasista, uushopeasta ja hopeastakin valmistettuja. Vahan kaytettiin myos seinalla pidettavia lampetteja ja lyhtyja, oljylamppukin teki tuloaan. Muutamilla komeili katossa kynttilakruunu.
Sisustuksessa kaytettava vaatetavara oli empireajan
maun mukaan viela varsin niukkaa. Uusrokokoon pyrkimys niiden runsaampaan kayttoon ei ollut viela voittanut
puolelleen mestareiden vanhoillista mielta. Mattoja oli
vahan, samoin poytaliinoja. Ikkunat kuitenkin kaunistettiin valkoisilla verhoilla. Huonekasvejakin oli ajan
maun mukaan vahan.
Mestareiden vanhoillisuus tuli selvasti ilmi myos sii-

na, etta uusrokokoon suosimien korituolien voittokulku
ei ollut ulottunut kasityolaiskoteihin, vaikka niita kauppiailla ja saatylaisilla saattoi usein olla kymmenittain.
Tama ei johtunut aina mestareiden alhaisemmasta elintasosta, silla varsin monet mestareita vahavaraisemmatkin kauppiaat olivat hankkineet niita kotiinsa.
Suuri osa huonekaluista, varsinkin monet poydat ja
tuolit olivat viela maalaamattomia. Mestareiden kohdalla
nain oli suhteellisesti enemman kuin kauppiaiden. E i
ollut syyta maalata varsinkaan arkikayttoon kuuluvia
huonekaluja, silla maalaamattomat olivat osoittautuneet
hyvin paikkansa tayttaviksi.
Hyvan esimerkin mestariskodin kalustuksesta antaa
levyseppamestari Karl Gronbergin asunto. Hanella oli
mestareiden tapaan oma talo, joka sijaitsi kaupungin
italinjan varrella Vartiovuoren takana.1
Asuntoonsa mestari Gronberg oli sijoittanut kaikkiaan kuusi poytaa. Erilaisia tuoleja oli kahdeksan. Lisaksi hanella oli, niinkuin useimmilla mestareilla, keinutuoli. Sohvia oli kaksikin kappaletta, ja ne molemmat olivat pehmustettuja. Mitaan sankya ei peruluettelo mainitse, joten koko perheen on taytynyt nukkua mestariskodeissa varsin tavallisessa ylissangyssa. Tavarain sailytysta varten oli pari lipastoa ja ruokatavarakaappi.
Keittion seinassa oli viela keittionhylly. Huoneiden seinia kaunisti 12 taulua, ja seinassa pidettava oli myos
perheen ainoa peili. Seinakello mittasi aikaa. Sisustukseen kuuluvia liinavaatteita, kuten ikkunaverhoja, poytaliinoja tai mattoja ei peruluettelo mainitse lainkaan.
Useimmat taman kodin huonekaluista nayttavat olleen
maalaamattomia, koska peruluettelo mainitsee ainoastaan
lipastot maalatuiksi ja sohvat petsatuiksi.
1 Levyseppanlestari K a r l Gronbergin perul. 5.9. 1862. TMA. Turun
henkikirja v. 1364, 111 kaup.-osa, 13. kortteli. 6. tontti.

Kauppiaat edustivat uudistusintoisempaa linjaa. Vilkas kosketus ulkomaailmaan oli tehnyt varsinkin ulkomaankauppaa harjoittavat kauppiaat aikansa virtauksia
tarkkaileviksi ja niiden vaihteluja selvasti vaistoaviksi.
Kun lisaksi monet johtavat kauppiaat olivat antautuneet
nousevan teollisuuden harjoittamiseen, oli heille yhteiskunnallisista uudistuksista suoranaista hyotya. Tama
alttius omaksua uudistuksia nakyi myos heidan asunnoissaan. Niiden kalustuksessa oli havaittavissa ajan tyylivirtausten jalkia melkein yhta selvasti kuin saatylaistenkin, joiden kanssa he kilpailivat asuntojensa edustavuudessa. Varallisuuden voimakas kasvu oli tehnyt heista
asemastaan tietoisen joukon, ja tata asemaansa heidan
oli tietysti hyvin edustettava.
Uuden tyylin, uusrokokoon, suosimat korituolit olivat
yleisia kauppiaiden asunnoissa. Vahavaraisillakin niita oli
viidesta kuuteen ja varakkaimmilla joskus kolmattakymmenta. Taburetit ja jakkarat olivat yleisempia kuin mestareilla, ja nojatuoleja, kalliita pehmustettuja istuimia,
oli varsin usein. Sohvat olivat enimmakseen pehmustettuja.
Ylissankyjen kaytto vuoteena nayttaa tahan aikaan
kauppiaiden kodeissa olleen jo vaistymassa, joskin niita
oli viela varsinkin vahavaraisemmilla.
Edustustarve vaati, etta peilien ja taulujen tuli olla
komeita. Seinapeili sen yhteyteen kuuluvine pijytineen
muodosti arvokkaan kokonaisuuden, ja taulut olivat usein
kookkaita oljymaalauksia. Olipa joillakin kodissaan kuvanveistoksiakin samaan tapaan kuin saMylaisilla. Koristeellisella tulenvarjostimella peitettiin uunin suu. Seinakellon ohella kaytettiin ajan mittaajana myos poytakelloa, pendyylia. Huoneiden valaisemiseen kayttivat kauppiaat kynttilakruunuja paljon enemman kuin mestarit.
Varakkaalla kauppiaalla niita saattoi olla puoleen kymmeneen asti.

Sisustuksessa kaytettava vaatetavara oli usein runsas.
Valkoisten ikkunaverhojen ohella kaytettiin myos kirjavia, ja niiden lisaksi oli ikkunanvarjostimia ja rullaverhoja. Poytaliinoja oli paljon enemman kuin mestareilla, sohvilla kaytettiin tyynyja, ja lattiamattoja oli
varsinkin varakkaimmilla kauppiailla runsaasti. Huonekasvit sen sijaan olivat harvinaisia.
Kauppiaillakin oli viela maalaamattomia huonekaluja,
mutta yleensa kuitenkin vahemman kuin mestareilla.
Suuri enemmisto kalustuksesta oli maalattu tai, niinkuin
varakkaimmilla kauppiailla, petsattu.
Tyypillisen kuvan varakkaan kauppiaan kodista antaa
Karl Reinhold r alien asunto. Han asui kaupungin keskeisella liikealueella Aleksanterintorin, nykyisen Kauppatorin, ja Aurajoen valilla vuokralla. Tassa kohden han
erosi muista varakkaista kauppiaista, joilla useimmilla
oli oma talo.1
Poytia hanella oli kaikkiaan 22, jotka peruluettelo on
ryhmitellyt seuraavasti. Tavallisia yksinkertaisia poytia
oli kuusi, joista nelja oli maalattua ja kaksi pikkupoytaa.
Niiden lisaksi oli kaksi laskupoytaa, joista toinen oli maalattu ja toinen petsattu. Pelipoytia oli kaikkiaan nelja,
ja niista yksi oli mahonkinen, kolme mlxuta petsatt~xa.
Kirjoituspoytiakin oli hanella kaksi petsatt~xa. Lisaksi
oli viela yksi mahonkinen ompelupoyta ja kolme mahonkista teepoytaa seka nelja yopoytaa.
Erilaisia istuimia hanen kodissaan oli kaikkiaan 79.
Niista on 46 merkitty yleismaininnalla "tlxoleja", joista
12 oli mahonkia, kahdeksan jakarandaa ja loput 26 maalattuja. Naiden lisaksi oli 25 korituolia, mika osoittaa,
etta tassa kodissa seurattiin ajan tyylivirtauksia. Nojatuoleja oli nelja mahonkista. Sohvia oli myos runsas
1 Kauppias K. R . Gallen perul. 17. 9. 1805. Turull l~eilkikirjav. 1865,
P T kaup.-osa, 3. kortteli, 2. toiltti.
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joukko. Niita oli kaikkiaan 11, joista nelja maalattua oli
sivusta avattavaa. Muut sohvat olivat kolme mahonkista,
kolrne petsattua ja yksi yksinkertainen. Lisaksi oli viela
petsattu keinutuoli ja pari mahonkista jakkaraa.
Erilaisia vuoteita mainitaan olleen vain nelja, kaksi
oli yhdenmaattavaa ja yksi imperiaalisanky. Neljas on
mainittu vain maalatuksi.
Kaappeja ja lipastoja oli kaikkiaan kymmenen. Viidesta kaapista oli kaksi vaatekaappia, joista toinen oli
petsattu ja toinen maalattu, yksi petsattu liinavaatekaappi, yksi maalattu kirjakaappi ja yksi ruokatavarakaappi.
Lipastoja oli yhteensa viisi. Niista yksi petsattu oli
sif onieeri.
Omituiselta tuntuu, etta seinapeileja ei koko talossa
ollut kuin yksi ainoa, silla tavallisesti niita kauppiailla
oli paljon enemman. PeiliBatulleja oli kuitenkin taman
lisiiksi kaksi. Tauluja sen sijaan oli 15, joista kuusi oli
isokokoista. Lisaksi hanella oli pienikokoinen veistos.
Poytaliinojen runsauden puolesta Gallen koti oli tyypillinen varakkaan kauppiaan asunto, silla niita oli kaikkiaan 21. Sohvatyynyjakin oli aidon kauppiaskodin tapaan kuusi. Lattioilla oli runsaasti mattoja.
Edustustarve naytteli kaupungin saatylaisten kohdalla
ehka viela tarkeampaa osaa kuin ylemmilla porvareilla.
Juhlat pakottivat tekemaan kodista osittain edustushuoneiston. Taman vuoksi saatylaiset koettivat sisustaa asuntonsa mahdollisimman arvokkaasti, mika ilmeni siita, etta
saatylaisten koko varallisuus oli usein keskitetty paaasiassa asuntoon ja sen sisustukseen. E i myoskaan ollut
harvinaista, etta elaessaan ajan tavan mukaan asemaansa
edustavasti saatylaiset joutuivat velkaantumaan jopa
niin, etta heidan kuollessaan pesan velat ylittivat omaisuuden bruttoarvon. Mutta niinpa saatylaisten koti sitten
vastasikin hyvin sita johtavaa asemaa, mika heilla yhteiskunnassa oli.

Taman osoittaa varsin hyvin se, etta vaikka saatylaiskodit yleensa olivat suunnilleen samaan tapaan kalustettuja kuin varakkaimpien kauppiaidenkin, niissa kuitenkin oli ajan suosimia kalliita mahonkihuonekaluja suhteellisen vahavaraisillakin melko paljon, vaikka niita
kauppiaista oli vain kaikkein varakkaimmilla.
Saatylaiskotien sisustusta tarkastellessamme kiinnittyy huomio erikoisesti pianojen yleisyyteen. Taman ei
kuitenkaan tarvinnut johtua puhtaasta musiikin harrastuksesta, silla juhl'ia jarjestettaessa naytteli tanssi varsinkin nuoren vaen keskuudessa tarkeata osaa, minka
vuoksi pianot olivat tarpeen.
Ylempia virka-arvoja edustavien saatylaisten asunnosta antaa pormestari Edgard Leonard Bronikowskyn
koti hyvan kuvan. Han ei kuitenkaan ollut kaupungin varakkaimpia saatylaisia, silla hanen omaisuutensa bruttoarvo nousi vain 7110 mk:aan, ja velatkin, joita oli 9913
mk, ylittivat selvasti omaisuuden bruttoarvon.1
Kalustusta hanen asunnossaan oli seuraavasti. Poytia
oli kaikkiaan 16, joista mahonkisia oli viisi ja kaksi
jakarandaista divaanipoytaa. Yhden irrallisilla siivuilla
varustetun poydan mainitaan olleen petsatun, ja muuan
poydista oli marmorikantinen.
Istuimien luku oli 67. Niista oli pehmustettuja tuoleja
24. Korituolejakin oli 12 ja nojatuoleja 17. Perheen kuudesta sohvasta kaksi oli jakarandaa ja kaksi muuta koivua.
Tama melko suuriperheinen koti oli varustettu yhdeksalla sangylla. Kuusi niista oli petsattu ja loput kolme
maalattu.
Kaappeja, lipastoja ja senkkeja oli pormestari Bronikowskylla kaikkiaan 11. Ne on mainittu joko mahonkisiksi tai petsatuiksi. Vain yksi oli maalattu.
1

Pormestari E. L. Broniko\\,skyn perul. 2s. 3. 1868.
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Talon viidesta peilista kaksi oli varustettu mahonkisin
ja yksi kullatuin kehyksin. Seinien kaunistuksena oli 11
taulua, ja lisaksi oli viela pari kuvanveistosta.
Seinakello ja piiydallii pidettavii pendkyli mittasivat
aikaa.
Monien muiden saatylaiskotien tapaan oli pormestari
Bronikowskyn asunnossa arvokas piano tuoleineen.
Ikkunoissa oli valkoiset verhot ja rullaverhot, ja lisaksi oli viela kolme paria ikkunanvarjostimia. Poytaliinoja
oli 13, joista yksi vihrea oli villainen. Sohvatyynyja oli
kolme, ja lattioilla oli monenlaisia mattoja.
Kalustuksen ryhmittyminen huoneittnin

Koettaessamme ottaa selville, miten turkulaiskodeissa
kukin huone erikseen oli kalustettu, aiheuttaa lahteiden
niukkuus melkoisia rajoituksia. Kasiteltavanamme olevan
ajan peruluetteloissa on vain aniharvoin huonekalut ryhmitelty huoneittain. Se on tapahtunut vain tehtaessa
pesanselvitysta muutamien varakkaimpien ja huomatuimpien henkiloiden asunnoissa, jotka niiyttavat olleen keskeissalityyppiin pohjautuvia rakennuksia. Pienempien
asuntojen kohdalla peruluettelot tykkanaan vaikenevat.
Talon keskeisin huone sali eli salonki oli sisustettu
lahinna vain edustustarkoituksia varten. Se oli juhlavan
arvokas ja sisustukseltaan jonkin verran jaykka. Sen
kalustus pyrittiin yleensa valmistamaan mahongista t a i
jobtakin muusta arvokkaasta puulajista. Hovioikeuden
presidentti Procopen salongin kalustus oli jakarandaa.1
Tah* arvokkaaseen juhlahuoneeseen ei kuulunut mitaan
jokapaivaiseen arkielamaan viittaavaa kuten kaappeja,
hyllyja tms., jotka saannollisesti sija'itsivat muissa huoneissa. Pelipoydatkin, joiden kaytto oli tavallista vierailujen yhteydessa, oli sijoitettu viereisiin huoneisiin. Salin
1

Hovioikeuden presidentti C. Procopen perul. 30. 4. 1868.
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kalustus kasitti paaasiassa vain muutamia arvokkaita
poytia, lukuisia istuimia seka peileja ja tauluja.
Hyvin tyypillinen yhdistelma salin kalustuksessa oli
divaanipoyta sohvineen ja tuoleineen. Seinan vieressa
olevan sohvan eteen oli sijoitettu soikea divaanipoyta,
jonka molemmin puolin oli pari tuolia. Tallaisia ryhmia
nayttaa usein olleen kaksi, mutta niiden lukumaara tietysti riippui salin koosta.
Peilit, joko suuret pystypeilit, trymoot tai sitten erillisella poydalla varustetut seinaan kiinnitettavat peilit,
sijoitettiin ikkunoiden valiin.
Salin seinia kaunistavat taulut olivat arvokkaita ja
edustavia. RAMSAY kertoo 1840-luvun Helsingista, etta
joidenkin aatelisten salongin seinat oli kokonaan peitetty
kahdessa rivissa olevilla vanhoilla ylvailla muotokuvil1a.l
Turussa, jossa aatelisia oli vahan, tuskin oli tallaisia
suuria muotokuvakokoelmia. Usein maalaukset lienevat
muotokuvien ohella olleet maisemakuvia, mihin viittaavat kauppias Forssellin peruluettelossa olevat taulujen
aihepiiria koskevat maininnat.2
Luonteenomainen piirre salin sisustuksessa oli, etta
huonekalut sijoitettiin kiertamaan pitkin seinavieria, niin
etta keskilattia jai vapaaksi.3 Yleensa vain divaanipoytii
ja sen yhteydessa olevat tuolit tekivat tasta saannosta
poikkeuksen sijaitsemalla sohvan edessa irti seinasta.
Tallainen huonekalujen sijoittamistapa olikin luonnollinen aikana, jolloin kodin piiriin jarjestettiin usein juhlia ja vastaanottoja, silla naissa tilaisuuksissa tarvittiin
paljon liikkumatilaa. Samasta syysta saattoi salin lattia
olla kokonaan ilman mattoja, kuten oli laita esim. hovioikeudenneuvos Gronvikin kodissa,4 vaikka niita muissa
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huoneissa oli sliinnbllisesti! Matot olisivat varsinkin tanssittaessa olleet vain haittana liikkllmista estamassa.
Sali valaistiin keskella kattoa riippuvalla kynttilakruunulla. Samaa tarkoitusta varten oli seinilla lampetteja ja varsinkin peilipoydillii kynttilanjalkoja kynttiloineen.
Muiden huoneiden kohdalla kalustuksen ryhmittyminen saattoi olla vapaampaa, koska ne eivat siina maarin
kuin sali joutuneet suurten juhlatilaisuuksien nayttamoksi.
Kun sali seinavieria kiertavine kalustuksineen teki
arvokkaan jaykan vaikutuksen ja mahtoi laajoine vapaine lattiapintoineen joskus tuntua tavallisissa kotioloissa
jonkin verran autiolta, sisustettiin sen molemmilla tai
ainakin toisella puolella oleva vierashuone eli formaakki
paljon kodikkaammin. Sen kalustuksessa saattoi olla
jokapaivaiseen arkielamaankin viittaavia huonekaluja
kuten kirjoituspoyta. Voitiinpa sita kayttaa suorastaan
asuinhuoneenakin.1
Paaasiassa formaakki kuitenkin oli tarkoitettu vierailuja varten ja saattoi sen vuoksi olla koko talon rikkaimmin kalustettu huone. Varsin tyypillinen huonekalu
siellii h i peilipijyta. Vierailujen aikana henkilijkohtaisempaan seurusteluun pyrkivat vieraat vetaytyivat formaakkeihin keskustelemaan ja pelaamaan, kun taas muut,
lahinna nuorimmat, viettivat aikaansa salongeissa tanssien.2
Muusta formaakin kalustuksesta mainittakoon divaanipoyta sohvineen ja tuoleineen. Myos jokin arvokas peili
poytineen sijoitettiin mielellaan sinne ja seinat kaunistettiin arvokkain oljymaalauksin.
Tamakin huone valaistiin katosta riippuvalla kyntti1
2
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lakruunulla, ja lisaksi oli muutamia kynttilanjalkoja
kynttiloineen.
Toisen formaakin vieressa olevasta herran huoneesta
meilla ei ole kaytettavissamme kuin yksi ainoa esimerkki:
hovioikeudenneuvos Gronvikin asunnon "vihrea kamari".
Sen kalustus oli vaihtelevan monipuolinen. Poytia oli
kaksi, niista toinen oli pelipoyta ja toinen maalattu kirjoituspoyta. Istuimia oli maalattu sohva ja nelja maalattua puutuolia. Erilaisia sailytyspaikkoja olivat vaatekaappi ja mahonkinen lipasto. Huoneessa oli myos kirjakaappi ja seinaan kiinnitetty kirjahylly. Seinalla riippui
viela Turun kaupungin kartta. Tahan huoneeseen oli
sijoitettu myos kolme avattavaa sankya ja peseytymista
varten pesukaappi.
Saatylaispiireissa ja yleensa kaupungin varakkailla
henkiloilla oli talon haltijoita varten erikseen kalustettu
makuuhuone, joka samalla nayttaa olleen myos rouvan
huoneena.1 Keskeisimmat huonekalut siella olivat yksi tai
pari sankya, joiden vieressa oli yopoyta. Samoin kuuluivat tahan huoneeseen myos pesukaappi, lipasto ja toalettipoyta tai -1ipasto. Muuta kalustusta oli taallakin divaanipoyta sohvineen ja tuoleineen. Myos keinutuoli nayttaa
olleen sankykamarissa tavallinen. Talon rouvaa varten oli
huoneeseen sijoitettu ompelupoyta tai -1ipas.
Jokin huoneista sisustettiin ruokasaliksi. Tdlainen
tapa ei kuitenkaan ollut aivan yleinen, silla varsin arvovaltaisillakin turkulaisilla saattoi ruokapoyta olla sijoitettuna johonkin varsinaiseen asuinhuoneeseen. Kaytettavissamme ei olekaan kuin yksi ainoa peruluettelo, jossa
ruokasalin kalustus on esitetty erikseen. Se on luettelo
kauppias Akermanin Iesken jaamistosta.2 Hanen ruoka-
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salinsa oli kalustettu seuraavasti. Todennakoisesti keskella huonetta oli ruokapoyta. Lisaksi oli seinavierilla
viela kaksi puolipyoreata poytaa. Tassakin huoneessa oli
divaanipoyta sohvineen ja tuoleineen. Kaikkiaan oli tuoleja huoneessa 16. Yksi niista oli keinutuoli. Perheen
piano oli sijoitettu ruokasaliin. Pimeana aikana huone
valaistiin katosta riippuvalla kynttilakruunulla.
Muut asuinhuoneet yleensa sisustettiin kunkin perheen omia erikoistarpeita vastaaviksi, minka vuoksi niiden kalustuskin saattoi suuresti vaihdella. Siksi luomme
silmayksen enaa vain siihen, miten keittio ja eteinen olivat tahan aikaan kalustetut.
Keittioon kuului yksi tai pari poytaa seka muutamia
yksinkertaisia puutuoleja. Poydat saattoivat joskus olla
kaapilla varustettuja. Varsinkin silloin, kun keittion
yhteydessa ei ollut komeroa ruokatavarain sailyttamista
varten, kuului sen kalustukseen tahan tarkoitukseen
varattu ruokatavarakaappi. Keittiotaloudessa kaytettavia
astioita pidettiin seinaan kiinnitetyssa hyllyssa. Puulaatikko, ljoka joskus oli eteisessakin, saattoi olla myos seinakiintea.
Luonteenomaisia taman ajan keittion kalustuksessa
olivat saavit ja tynnyrit veden sailyttamista varten. Niilla oli erikoinen teline keittiossa, ja ne mainitaan joskus
vihreaksi maalatuiksi.1 Tallaiset keittion saavit ja tynnijrit olivat tarpeellisia varsinkin niissa taloissa, joilla ei
ollut kaivoa pihamaalla, vaan joihin jouduttiin vesi noutamaan kauempaa.
Keittion valaisemiseksi kaytettiin paaasiassa halvoissa
yksinkertaisissa kynttilanjaloissa pidettavia kynttiloita.
Eteisen kalustuksesta meilla ei ole kuin yksi ainoa
esimerkki : hovioikeudenneuvos Gronvikin asunnon etei-
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nen. Sinne oli sijoitettu poyta ja pari petsattua tuolia
seka vaatekaappi. Katossa riippui sinkkinen kynttilakruunu. Tavallisesti kuitenkin eteisen valaisemiseen kaytettiin lyhtyja.
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REFERAT
.Mng. phil. MATTIJ . LAHTI: f b e r die Wohnku,ltu,rin Tuvli.tr a m En,de der
Stiindezeit.

Nach de111 grossen Brand in1 Jali1.e 1827 wurde die Stadt Turku
beinalie vollig neu erbaut. C. L. Engel scl~uf dafiir einen Stadtplan im
zeitgemassel~ Schachbrettstil: grosse, viereckige Stadtviertel rnit vier
Grundstucken. Die grosstenteils einstockingen Holzhauser wurdrii langs
den R'andern der Grundstucke hingestellt.
Bereits vor dem Aufstieg des Industrialisnlus fand eir~ allgemcinrr
Wechsel vom eigrnen Haus zur Miet~vohnungstatt. Diclse Ersclleinung
war eine Folge des neuen schablonenr~lassigen Stadtplans: drr Alleinhesitz eines grossen Grundstiicks lohnte sic11 nicht - also baute man darauf aucll Mietshauser, so auch, wenu das Grundstiick zwischen rnchre~.en
Besitzern geteilt wurde. Das Leben um einen gemeinsamen Hofraum
herum war sowieso gebunden und die Mietsgc!lder \yarer] irnn~erhin ein
Zuschuss zu den sonstigen Einnalimm.
E s gab zweierlei Einfan~ilienhauser. Nach dem Brand baute man
noch einige Hauser irn alten Stil, nach dem sogenannten Zweistubensystem. Der haufigste Tgp einrs Einfamilienhauses war jedoch so
gebaut, dass die gute S t u l x oder "der Salon" und das Vorzimmer i n
der Mitte und die anderr11 Zirnlnrr zu beiden Seiten dieser zentralen
R'iume lagen. Mietshauser fiil. rllellrern Familien gab rs dreier Art.
Wohnungen rnit gemeinsanler Riiclle waren eine Seltenheit. Die griisseren

Turkulaista asuwtokultt'u~~~~ia
saaty-yhtciskunnan loppmikana
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Mietswolinungen waren dem gewiihnlichsten T y p w des Einfamilienhauses
iihnlieh.
Die Fussbijdeii der Wohnraume waren meistens ungestrichen. Die
Decke war gewiihnlich nur in den Rcprasent:~tionsraumen der Reichen
tapeziert, die Wandtapeten waren meistens handgenialt. Gab es bedruckte
Tapeten, so waren sie franzosisch oder nach franzosiscl~em Muster
k d m c k t . Tiiren und Fensterrah~nen wurden wriss angestrichen. Die
Ofen waren ineisten~ aus glasierten Kacheln, in der Kuche stand ein
gucseiserner Herd.
Die Einriehtung eines Arbeiterheirris war knapp und diirftig. I n den
IVohnuligen der I$a~idwerkermeister sah man dieselbm konservativen
Ziige w e auc.11 darin, dass sle noch imn~er a n dem alteii Zunftwesen
festliielten. Die K a u f h e r ~ e ndagegen warm Neurrungen nicht abgeneigt
und folgten den Strorrlungen der Zeit, was man auch ihren Wolinungen
ansrlirn konnte. Urn die fiilirende gesellscl~aftlichc Stellung seines
Betiitzers hervorzul~ehm,musste das Heim einrr Standesperson reprasentativ sein.
Der Salon eines \vohlhabenden Turkuer Hauscs wurde zu einem
reprikentativen Festrauni eingerichtet. Die MGbel standen langs den
Wanden, es waren l~auptsachlich wertvolle Diwantische, Sofas und
Stiihle sowie Spiegel und Gemalde. Der Empfangsraum neben dem
Salon wurde auch reich ausgestattet. Neben den obengenannten Stucken
~ t a n ddort ein typisches Mobelstuck: der Spieltisch. Wegen Knappheit
des Materials hat man uber die Einrichtung der Kiichc und des
Srhlafzi~~imers
nur allgenieine Schlusse ziehen kiinnm.

