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Puistokatu 7

Lähtötilanteessa (2010-
2014) keskustatontti,
jolla kaksi vanhaa
säilytettävää puutaloa
(1853, 1887), pieni
omakotitalo
(1897/1940-l.) ja Drive
inn –pikaruokakioski
(2000 n.).

Täydennysrakentaminen
>< vanhojen puutalojen
suojelu.



Pitkällinen suojeluprosessi

Rakennusten kohtalo oli vaakalaudalla 1990-luvun alussa, jolloin Puutarhakadun ja
Välikadun välisen alueen kaava uusittiin (Ruusukorttelin kaavamuutos).
Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta kaavamuutoksen tältä osin perusteluna
mm., että ko. tontin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi määritettyjä rakennuksia ei
ollut kaavamuutoksessa suojeltu eikä asemakaavanmuutoksen tältä osin voitu
katsoa edistävän rakennetun ympäristön tarkoituksenmukaista hyväksikäyt-
tämistä (Ympäristöministeriö 22.6.1992 n:o 5337/5241/90).

Asia oli esillä myös Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, josta kaupunki kuitenkin
veti asiaa koskevan valituksensa pois. Ympäristöministeriön tekemä päätös koski
kahta tontilla sijaitsevaa puutaloa.

Tontin vaihdettua omistajaa vuonna 2010 ja kaavamuutoksen aktualisoiduttua,
palattiin suojelukysymykseen jälleen kerran. Omistaja olisi ne halunnut purkaa.



Asemakaavaehdotus, havainnekuva

A. Uudisrakennus
B. Suojeltava rakennus
C. Suojeltava rakennus
D. Hätäkeskus
E. Paloasema
F. Uudisrakennus
G. Uudisrakennus



Asemakaava (vahv. 10.3.2014)

Sr-2. Suojeltava rakennus.
Kulttuurihistoriallisesti ja
kaupunkikuvallisesti arvokas
rakennus, jonka ominaispiirteet tulee
korjaus- ja muutostöissä säilyttää.
Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee
käyttää alkuperäisiä ja niitä vastaavia
materiaaleja. Rakennus- tai
toimenpidelupahakemusta
käsiteltäessä on kuultava
museoviranomaista. Jos suojellussa
rakennuksessa tehdään
julkisivurakenteiden muutostöitä, on
tutkittava mahdollisuus parantaa
julkisivun ääneneristävyyttä.



Tontin uudisrakennussuunnittelun käynnistyttyä vuonna 2014 virisi keskustelu, miten
suojeltuja rakennuksia on mahdollista käsitellä ja mitä suojelumääräykset tarkoittavat.

Vuodenvaihteessa 2016/2017 rakennukset siirrettiin tilapäisesti pois paikoiltaan
uudisrakennushankkeen ja maanalaisen paikoitustilan rakentamisen "tieltä”:
- Puistokadun puoleinen B-talo (vas.) siirrettiin kokonaisena (uunit ja perustus purkaen).
- Välikadun puoleinen C-talo (kesk.) purettiin ja vietiin hirsikasana odottamaan palautusta

uuden kellarikerroksen päälle.
- Tontin perällä ollut rakennus (oik.) purettiin.



REUNAEHDOIN RAAMITETTU SIIRTÄMINEN

Museokeskus päätyi pitkällisten keskusteluiden jälkeen puoltamaan rakennusten
siirtämistä edellyttäen, että

- Hankkeen toteutuksesta vastaamaan kiinnitetään hirsirakentamisen erityisosaaja.
- Suojelumääräyksien vastaisiin toimenpiteisiin haetaan erillinen poikkeamislupa.

- Poikkeamishakemukseen tulee liittää museokeskuksen 5.5.2014 määrittämät asiakirjat
ja selonteot: - perustelu suojeltuihin rakennuksiin kajoamiselle -
dokumentointisuunnitelma - purkusuunnitelma - uudelleenpystytyssuunnitelma -
sitoumus loppuraportin laatimisesta.

- Loppuraportin tulee sisältää analyysi molempien rakennusten osalta erikseen: siirron /
purkamisen ja uudelleenpystyttämisen vaikutus rakennuksen antikvaariseen arvoon ja
yhteenveto kustannuksista.

- Hanke toteutetaan pilottina, joka palvelee muiden vastaavien hankkeiden arviointia.



B-talo

- Rakennuttaja  merimies
Johan H. Sax(én) 1853

- suunnittelija C. F. Gaven (?)

- Asuinrakennus
- Palvellut englanninkielisenä

leikkikouluna 1978-2010
- Siirto 2016-2017
- Saneerataan päiväkodiksi

(2018), suunnitelmat Sigge
Arkkitehdit Oy/Hannu
Mäenpää

- Urakoitsija Hartela Oy
- Dokumentointi ja siirtotyön

antikvaarinen suunnittelu ja
valvonta Restart/Lauri
Leppänen

Kuva Turun museokeskus (TMK)



Kuvat Turun TMK/Kaarin Kurri

Rakennus B ennen siirtoa





Rakennus B: pintojen purun yhteydessä esiin tulleita kattomaalauksia ja tapetteja



Dokumentointi, Restart Oy
-kertomus ja rakennusnäytteet luovutettiin Turun museokeskukselle



Jo siirtoa valmisteltaessa heräsi keskustelu tulevaa käyttötarkoitusta ennakoivasta purkamisesta, koska tuntui
järjettömältä suojata, numeroida ja palauttaa rakennusosia, jotka ”joka tapauksessa tullaan hävittämään
tulevassa saneerauksessa”.

Ongelmalliseksi osoittautui mm. asemakaavan suojelumääräys, jonka työmaan vastaava mestari tulkitsi
tarkoittavan vain vuorilaudoitusta ja pääsuunnittelija ulkoseinärakenteita, ikkuna-aukotusta ja kattomuotoa.

Arkkitehdin visio oli muuttaa rakennus avoimeksi juhlatilaksi, jonka tieltä kaikki hirsiset väliseinät poistetaan ja
salin katto avataan laipioon saakka. Museokeskus torjui ehdotukset vedoten poikkeamispäätöksen ehtoihin
(antikvaarisen säilyneisyyden arviointi).





- rakennuksesta purettiin savupiiput, lattiat eristeineen ja yläpohjan eristeet
- kuistit purettiin, ikkunoiden pokat irrotettiin
- lattianiskat jätettiin paikoilleen
- ulkoverhoukset, vesikatto ja ulko-ovet jäivät paikoilleen
- sisällä kaikki väliovet, pinkopahvit tapetteineen, listat ja sisäkatot jäivät alkuperäisinä

paikoilleen
- rakennuksen alta kaivettiin maata ja uunien perustukset pois
- rakennuksen asennettiin kahdeksan I-palkkia rakennuksen leveyssuunnassa
- väliseinä tuettiin följareilla ja puu jäykisteillä
- rakennuksen alle ajettiin siirtolavetti, joka otti rakennuksen kyytiin
- rakennus siirrettiin lavetilla samalle tontille, eri sijainnille
- rakennuksen kivijalka numeroitiin ja vietiin varastoon, odottamaan kivien

kapeammaksi sahausta ja uudelleen asennusta



https://www.youtube.com/watch?v=uTUaGZjLrhs

Kuva: Turun Sanomat/Jori Liimatainen

Rakennus B:n siirto 17-18.1.2017 oli näyttävä media- ja yleisötapahtuma,



josta tiedotettiin esimerkillisesti ja
joka sujui mallikkaasti.

13.1.2017 12:00 | Hartela:

”Hartela Länsi-Suomi Oy tekee
ainutkertaisen kokonaisen
puutalon siirto-operaation aivan
Turun keskustassa 17.1.2017.
Talo siirretään sivuun
kellarirakentamisen ajaksi ja
palautetaan paikalleen
kellariholvin päälle syksyllä 2017.

Siirto tapahtuu kuljetuslavetilla,
jonka koko on 3 m x 20 m. Talo
nostetaan ylös kuljetusta varten ja
lavetti ajetaan talon alle.
Kuljetusreitti on Puistokatua pitkin
Ruusukorttelinkujalle, siirtoetäisyys
n. 50 m.”



- rakennus säilyi koko siirron ajan ilman
mitään huomattavia vaurioita



- rakennus siirrettiin takaisin paikalleen syksyllä
2017 autokannen päällä siirtolavetilla

- siirron jälkeen rakennus jäi tukien päälle
odottamaan sokkeleiden valuja

- rakennus laskettiin uusiin sokkeleihin
asennettujen rautatukien päälle, odottamaan
kivijalan uudelleen muurausta

- rakennus siirrettiin takaisin ilman mitään
huomattavaa vauriota hirsikehikossa,
ikkunankarmeissa tai ulkoverhouksissa

- Ikkunat palautettiin ja talosta tehtiin työmaan
sosiaalitila.





Suunnitteluvaiheessa taloa tutkittiin 4-
kerroksisena ”juhlatilana” (paikoitus,
”kivijalan” suojaama 1. kerros, 2. kerros
eli pääkerros, ja 3. eli ullakkokerros
sekä uusi sisääntuloaulan käsittävä
laajennus, mutta myöhemmin (mm.
museokeskuksen vastustuksesta)
suunnitelmia muutettiin ja
rakennuslupaa haettiin kahteen
kerrokseen sijoitettavalle päiväkodille.





Rakennustöiden
käynnistyttyä
purettiin
välipohjat ja iso
osa väliseinistä.



Jäljelle jätettyihin
yläpohjiin liittyvät
kattomaalaukset on
tarkoitus säilyttää
uusien
pintamateriaalien alla.



Rakennusta oikaistiin ja kivijalkaa korotettiin lähes 600 mm riittävän kerroskorkeuden luomiseksi ” 1. kerrokseen”.
Purettuja kuisteja ei ole tarkoitus palauttaa eivätkä ne kuulu asemakaavassa suojeltuihin rakennusosiin





C-talo

- Rakennuttaja  merimies Johan H. Sax(én) 1887
- suunnittelija neljännysmies Johan Östman

(kaupunginarkkitehti Arth. Kajanuksen piirtäjä)

- Asuinrakennus
- Palvellut neuvolana 1941-2010 (n.)
- Siirto 2016-2017
- Saneerataan päiväkodiksi (2018), suunnitelmat

Sigge Arkkitehdit Oy/Hannu Mäenpää
- Urakoitsija Hartela Oy
- Dokumentointi ja siirtotyö Restart/Lauri

Leppänen

.







- Rakennuksen C lattiat purettiin ja eristeet
poistettiin, myös yläpohjan eristeet imettiin
pois

- Kaikki seinien levytykset, pinkopahvit ja
tapetit purettiin pois.

- Yläpohjan laudoitukset purettiin pois
- rakennuksen ulkoverhoukset, ikkunat, ovet,

hirsirunko ja kattotuolit numeroitiin ja vietiin
varastoon

- osa hirsirungosta siirrettiin elementteinä
eristeineen

- puretut rakennusosat vietiin Hartelan
kylmään halliin sääsuojaan

- Kivijalka numeroitiin ja vietiin varastoon
odottamaan kivien sahausta ja uudelleen
asennusta





Hirret ym. säilytettiin Hartelan varastolla, jossa alkoi myös alustava kokoamistyön suunnittelu. Lahonneet hirret
sovittiin voitavan vaihtaa ennen Puistokadulle palauttamista.



- rakennuksen hirsirunko tuotiin takaisin tontille osina ja
kasattiin takaisin hirsikerrallaan

- alimpia hirsiä uusittiin kasauksen yhteydessä



- lattianiskat, väliseinät ja
välipohjaniskat asennettiin
takaisin

- vanhat kattotuolit asennettiin
paikoilleen

- ikkunat uusittiin vanhan mallin
mukaan ja asennettiin paikoilleen



- vanhat ulkoverhoukset,
asennettiin takaisin, osa
laudoista uusittiin

- vanhat vuorilaudat ja listat
asennettiin takaisin

- (lahonneet lattianiskat jätettiin
palauttamatta ja betoni-
perustuksessa varauduttiin
ennakoiden uusiin aukotuksiin)









Siirrosta vastaava Lauri Leppänen 21.3.2018:

B- talo Rakennuksen historialliset arvot säilyivät melko hyvin. Kaikki vanhat sisäpinnat,
tapetit, kattomaalaukset, listat ja ovet säilyivät mukana koko projektin ajan.
Rakennuksen ulkopinnat, ikkunat, ulkoverhous ja vesikate säilyivät siirron ajan
sellaisenaan. Lattialaudat ja kaakeliuunit olisi (ollut) mahdollista palauttaa
takaisin.

C-talo Rakennuksen siirrossa menetettiin paljon historiaa tapettien mukana. Tapetit
olisi voinut poistaa pinkopahveineen takaisin siirron jälkeen. Rakennuksessa ei
kuitenkaan ollut niin paljon jäljellä vanhoja pintoja kuin B-talossa. Sisäkatot
menetettiin. Muut materiaalit voitaisiin palauttaa pitkälti takaisin.

Rakennuksen ulkovuoraukset saatiin palautettua hyvin pitkälti vanhoina takaisin.
Vanhat takonaulat menetettiin, koska ne jouduttiin katkaisemaan
ulkoverhouksen ehjänä irrottamisen yhteydessä.



Rakennuksen siirtäminen kokonaisena lavetilla on antikvaaristen arvojen
säilymisen kannalta huomattavasti järkevämpää. Suuremmalla historiallisten
arvojen arvostuksella, b-rakennus olisi voitu palauttaa todella pitkälti vanhoilla
materiaaleilla takaisin kuisteineen. Nyt tehtiin hieman kompromisseja matkalla
kun mietittiin jo uutta käyttötarkoitusta.

C-rakennuksessa saatiin säilymään julkisivut hyvin. Sisätiloissa menetettiin
paljon historiaa. Vanha hirsirunko ja kattotuolit saatiin palautettua hyvin ja
hirsien uusimismäärä oli vain muutama prosentti hirsien määrästä.

Kustannuksiltaan kokonaisena siirto on edullisempaa, jos siirtomatka on lyhyt
kuten tässä kohteessa oli. Mitä kauemmaksi rakennusta siirretään, sitä
kalliimmaksi siirto tulee liikennejärjestelyineen ja rakennusten kustannusten
ero pienenee. Rakennuksen säilyminen varastoinnin ajan oli hoidettu hienosti
kummassakin vaihtoehdossa ja varastoinnin aika ei rakennusosiin tullut
vaurioita.



Kustannusvertailu, karkea arvio, josta puuttuu pääurakoitsijan osuus:

B-talo rakennuksen siirto kokonaisena noin 1/3 kokonaiskustannuksista
C-talo rakennuksen siirto osina noin 2/3 kokonaiskustannuksista

kustannus siirto B-talo 170 000 €

kustannus siirto C-talo 320 000 €

”Rikkailla on varaa kohdella rakennushistoriaa kovalla kädellä. Kun halutaan
ultramoderni kämppä sievän vanhanaikaisella kuorella niin näinkin voi tehdä.”

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005049712.html


