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MAKASIINIKORTTELISTA HALLINTO- JA
TAPAHTUMAKESKUKSEKSI

HISTORIAA
YLEMMÄN HÖYRYLAIVASATAMAN
MAKASIINIKORTTELIT
Virastotalon rakennuspaikalla,

Makasiinit säilyivät alkupe-

Samppalinnanvuoren ja Aura-

räisessä varastokäytössään,

joen välissä on 1800-luvulla

kunnes ne purettiin vuonna

sijainnut makasiinikortteli.

1959.

1800-luvun alkupuoliskolla
kauppiaiden makasiineja
saatiin rakentaa ainoastaan

Kuva: Turun kartta 1958.

joen rantaan Aurasillan

Purkamista odottavat makasii-

alapuolelle.

nikorttelit ovat kuvan keskellä.

KAUPUNGINTALOHANKE JA
TEATTERIKILPAILU 1955
Turussa oli pohdittu 1910-luvulta
mista; tavoitteena oli keskittää
kaupungin hallinto uudisrakennukseen.
1950-luvulla ehdotettiin, että
kaupungintalon ja kaupunginteatterin tilakysymykset voitaisiin
ratkaista samassa yhteydessä.
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lähtien kaupungintalon rakenta-

Maalaistentalon vuoden 1954
tulipalosta johtuen teatteri menetti vakituisen näyttämönsä,
mikä joudutti uudisrakentamishanketta.
Uudisrakennussuunnitelmia alettiin viedä eteenpäin hankkimalla
tontti ja järjestämällä suunnittelukilpailu. Kilpailussa vuonna
1955 tuli hahmottaa myös kaupungintalon sijainti.
Määräajan kuluessa kilpailuun
saapui 42 ehdotusta. Teatteritalokilpailun voitti arkkitehtitoimisto
A. Hytönen ja R.-V. Luukkonen
sekä arkkitehti H. Stenros, avustajana Matti Hakala.

Heidän ehdotuksensa oli nimeltään ”Teatterilaiva”.
Kaupunginteatterin rakennustyöt
aloitettiin 1960 ja talo valmistui
1962. Sen sijaan kaupungintalohanke raukesi ja tontille päätettiinkin rakentaa virastotalo.
Luukkosen ja Stenrosin alustavat
arkkitehtiluonnokset virastotalosta ovat vuodelta 1960 ja rakennus
otettiin käyttöön 1967.

TURUN VIRASTOTALON
ARKKITEHTUURI JA
VAIKUTTEET

Virastotalon arkkitehtuuri on
ulkohahmoltaan kansainvälistä
tyyliä edustavia toimistorakennuksia monimuotoisempi ja

Arkkitehtuurin kansainvälistymi-

olemukseltaan raskaampi, joh-

nen ilmeni 1950-luvulla erityisesti

tuen ennen kaikkea julkisivu-

toimisto- ja liikerakentamisen

materiaaleista, jotka ovat

alueella.

pääasiassa graniitti, patinoitunut kupari ja tiililaatta.

Alvar Aallon suunnittelemat Rautatalo, Kansaneläkelaitoksen pää-

Porrastuvat, eri korkuiset ra-

konttori ja Kulttuuritalon toimis-

kennusmassat muodostavat eri

tosiipi Helsingissä edustivat mo-

suunnilta katsoen vaihtelevan

dernia toimistorakentamista.

ryhmän, jossa on yhtymäkohtia
mm. Helsingissä sijaitsevan

Julkisivuissa käytettiin kuparia,

Kansaneläkelaitoksen pääkont-

tiiltä, lasia, terästä ja alumiinia.

torin massoitteluun.

GRANIITTI - KUPARI - TIILI

Virastotalon jalustamaisen

VIRASTOTALON

pohjakerroksen päältä kohoaa

TILARATKAISU JA

matala toimistosiipi, jonka pääs-

OMINAISPIIRTEET

sä on ravintolasali.

Toiminnallisesti ja arkkitehtoniTakana oleva yhdeksänkerroksi-

sesti keskeisiä tiloja ovat ker-

nen toimistosiipi muodostaa

rosten läpi ulottuva pääaula,

ikkunarasterijulkisivuineen yhte-

korkea auditorio ja ravintolasali.

näisen taustan Itsenäisyyden

Keskeiset aula- ja salitilat muo-

aukion suuntaan työntyvälle

dostavat vaikuttavan tilasarjan

aula- ja auditorio-osalle.

tasoeroja ja luonnonvaloa hyödyntäen.

Taustalla olevan toimistosiiven
kattokerros on sisäänvedetty.

Tärkeä ominaispiirre on aulati-

Etummaisen rakennusmassan

lojen muodostama poikittainen

päälle on jo alun perin rakennet-

näkymäakseli, josta katse oh-

tu kaksikerroksinen maaherran

jautuu ulos kumpaankin suun-

virka-asunto.

taan lasiovien kautta.

AULA

kerroksia valoaukkojen avulla
arkkitehdit ovat luoneet sisätiloihin vaihtelevia näkymiä.
Virastotalon erikoispiirteenä
ovat erilaiset valaisinratkaisut,
joissa loistevalaisimia on upotettu joko betonipalkkien tai
lautojen väliin.
Talon julkisivuverhoiluna on
käytetty patinoitunutta ja tummunutta kuparipeltiä ja terrakotan sävyistä klinkkeriä.

ILAS
-ALOTNIVAR

Yhdistämällä aulatilojen eri

Tumman, hieman raskaan
vaikutelman tekevän ulkohahmon vastakohtana ovat valoisat aula- ja salitilat. Kontrastia
kuparijulkisivuun luovat valaistuksen ohella myös sisäpinto-

Ravintolasalin päätyseinät on

jen materiaalit ja sävyt, vaaleat

verhoiltu Kupittaan Savi Oy:n

pinnat, tammiverhoukset ja
sisälasiseinät.
Alkuperäiseen materiaalipalettiin kuuluivat alumiini, pronssi
sekä lattioiden vinyylilaatat
klinkkerilaattojen ja mosaiikkibetoniportaiden lisäksi.

lasittuneella Preeria-julkisivutiilellä nro. 22 (28x28x13cm). Väriskaala vaihtelee lasittuneesta
liekkiruskeasta liekkioranssiin.

ARKKITEHDIT RISTOVEIKKO LUUKKONEN JA

Risto-Veikko Luukkonen
valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1925.
Hän on suunnitellut mm. Töölön kisahallin (ent. Helsingin
messuhalli), Helsingin eteläsataman Olympialaiturin, Turun
konserttitalon ja Turun kaupunginteatterin teatteritalon.

ISSARET
NARREHAAM

HELMER ERIK STENROS

OIROTIDUA

Helmer Erik Stenros on Tampereen
teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin emeritusprofessori. Hän
valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1955. Hän on
julkaissut useita kirjoja.
Stenrosin töitä ovat mm. Turun
kaupunginteatterin teatteritalo ja
Kuopion kaupunginteatteri R.-V.
Luukkosen kanssa, Rakennusmestarien talo Helsingissä,
Ahvenanmaan itsehallintotalo,
K-Instituutti Espoossa, Amer-yhtymän pääkonttori Helsingissä.

Tällä hetkellä Turun virastotalon omistaa Senaatti-kiinteistöt Oy ja talo
koki merkittävän remontin vuosina 2010-2013. Remontin jälkeen talon
tilojen ja palveluiden toivotaan tavoittavan yhä laajemman asiakaskunnan
yksityishenkilöistä, yrityksiin ja yhteisöihin.
Virastotalon ravintola Aitiopaikka tarjoaa monipuoliset palvelut kokousten, kongressien ja juhlien järjestämiseen. Talossa on valoisa 200 paikkainen auditorio Aurajoki-näköalalla ja erikokoisia hyvin varustettuja
kokoustiloja 12 kappaletta. Kaikissa tiloissa on langaton verkko ja
nykyaikainen kokoustekniikka, myös videoneuvottelut ovat mahdollisia.
Ravintolasaliin mahtuu illalliselle jopa 300 henkeä. FresCo Ravintolat Oy:n
laadukkaat ravintolapalvelut täydentävät elämyksen.
Lisäksi talossa toimii mm. Aluehallintovirasto, ELY-Keskus, TE-palvelut,
Taiteen kehittämiskeskus, Senaatti-kiinteistöt, Maistraatti, Maanmittauslaitos, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea sekä kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluita tarjoava Business Finland.

FresCo Ravintolat Oy - Aitiopaikka
Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku
puh. 0400 176 481
aitiopaikka@frescoravintolat.fi

Lähde 3d-kierrokselle:

Ravintolasali

Maaherran edustustila

Auditorio

