TURUN KAUPUNGINTALO

SUURTORIN RAATIHUONEET
Keskiajalla kaupungin tärkein kokoontumis- ja edustustila oli raatihuone. Turun raatihuone sijaitsi kaupungin ytimessä, Vanhan Suurtorin
yläpäässä. Talossa kokoontui raadin lisäksi raastuvanoikeus ja siellä
oli kaupunginkellari sekä vankila. Vuonna 1735 vanha puinen raatihuone väistyi komean, muurarimestari Samuel Bernerin suunnitteleman
barokkiluomuksen tieltä. Turun palossa (1827) raatihuoneesta jäivät
jäljelle ainoastaan kivimuurit ja se korjattiin kauppias A. F. Pfalerin
asuintaloksi. Raatihuoneeksi korjattiin viereinen Brinkkalan talo, johon
sijoitettiin myös poliisikamari ja päävartio. Vuonna 1874 Turkuun perustettiin kaupunginvaltuusto. Valtuusto kokoontui Brinkkalan talossa
vuoteen 1885, jolloin se siirtyi nykyiseen kaupungintaloon.
SEURAHUONE 1812–1878
Auransillan kupeessa sijainnut Turun seurahuone oli Suomen Suuriruhtinaskunnan ensimmäinen. Puhdaslinjaista uusklassismia edustaneen talon suunnitteli arkkitehti Charles (Carlo) Bassi. Marraskuussa
1812 käyttöön vihityssä päärakennuksessa oli ravintola- ja juhlatilat.
Majoitus- ja taloustilat sijaitsivat pihasiivissä ja Linnankadun puolella
olleissa paviljongeissa. Ne korvattiin vuonna 1861 kaksikerroksisilla
kivirakennuksilla, jotka suunnitteli lääninarkkitehti Th. P. Chiewitz.
”VANHASTA KROUVISTA” KAUPUNGINTALOKSI
Seurahuone säästyi Turun suurpalossa, jonka jälkeen siinä toimi väliaikaisesti mm. hovioikeus vuoteen 1830, mutta aina 1870-luvulle
saakka se toimi alkuperäisessä käytössään. Vuonna 1878 tontti rakennuksineen myytiin Turun kaupungille ja rakennus päätettiin muuttaa
raatihuoneeksi. Suunnittelutehtävän sai turkulaissyntyinen arkkitehti
Frans Anatolius Sjöström.
Muutostyöt tehtiin vuosina 1883–1885. Talon massoittelu ja huonejako säilytettiin pääosin ennallaan, mutta muotokieli muuttui täysin.
Julkisivut kuorrutettiin uusrenessanssi-tyylin mukaisilla harkotuksilla,
koristeellisilla liljanauhoilla ja akantuskonsoleilla. Pääsisäänkäynnin ylle
rakennettiin koristeellinen, kaareva rautakatos. Juhlasalin kattoa korotettiin, minkä seurauksena julkisivujen mittasuhteet muuttuivat ja leveä
päätykolmio vaihtui kaiteen ja kattopaviljongin kruunaamaan attikaan.

Lähes 7 metrin korkuisen sali ja sen viereinen appendix erotettiin
toisistaan tummaksi marmoroidulla pylväsparilla, joiden korinttilaiset kapiteelit kullattiin. Seinäpintoja jäsentävien pilastereiden väliin
sijoitettiin kultakehyksiset peilit ja keskellä sisäseinää sijainnut
musiikkilehteri säilytettiin osana uutta juhlatilaa. Seiniin ja kattoihin
tehtiin taidokkaat koristemaalaukset ja pääporrashuoneen ikkunoihin
tuli lasimaalaukset.
Talon kolmas suuri korjausvaihe oli vuonna 1911, jolloin pääoven
eteen lisättiin tuulikaappi, sisätilat maalattiin vaaleiksi ja koristeaiheita
uusittiin. Mm. juhlasaliin liittyvän appendixin katossa olleet enkelikuvat
peitettiin ja kattoon lisättiin pursotetekniikalla toteutetut ornamentit.
Aulan arkadikaarista pylväsrivistöä alettiin rakentaa 1920-luvulla,
jolloin alakerta korjattiin raastuvanoikeuden käyttöön.
VALTUUSTON KOKOONTUMISPAIKKA VUODESTA 1885 LÄHTIEN
Turun kaupunginvaltuusto on kokoontunut Aurakatu 2:ssa vuodesta
1885 lähtien. Kokoukset pidettiin yleensä 2. kerroksen pikkusalissa.
Vasta vuosina 1964–1965 tehdyssä peruskorjauksessa juhlasali muutettiin kaupunginvaltuuston kiinteäksi istuntosaliksi.
Rakennuksen alakerrassa toimi alkuvaiheessa kauppaliikkeitä,
kunnallinen huutokauppakamari, lastentarha ja koululuokkia. Tilojen
vähitellen vapauduttua huoneisiin muutti muita virastoja ja lopulta,
vuonna 1921, maistraatti ja raastuvanoikeus. Talon toisessa kerroksessa toiminut maistraatti muutti pois vuonna 1975 ja raastuvanoikeus
uuden oikeustalon tiloihin vuonna 1997, minkä jälkeen rakennus peruskorjattiin. Alakerran eteinen laajennettiin suureksi vastaanottoaulaksi.
Vastaanottoaulaan, portaikkoon ja alakerran huoneisiin palautettiin
Sjöströmin suunnittelema, 1800-luvun lopun väriskaala. Alakerran huoneet nimettiin kaupunginvaltuuston entisten puheenjohtajien mukaan.
Vuonna 2012 toteutetussa remontissa kaupungintalo sai uuden
katteen 200-vuotisjuhliinsa. Myös sisätiloja ja valtuustosalin tekniikkaa
uusittiin. Kompassi-saliin hankittiin uudet pöydät ja tuolit, valtuustosalin
kokousjärjestelmä ja äänentoisto uusittiin ja pöydät kunnostettiin.
Talon ulkopuolen istutuksia siistittiin ja tehtiin tila Laila Pullisen Ikaros
-graniittiteokselle. Ulkovalaistus on toteutettu led-valoilla ja kiertää nyt
koko rakennuksen.
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