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1 Johdanto 

Opinnäytetyössäni kerron aluksi uusrenessanssiajan rakentamisesta, siitä miten 

se vaikutti rakennusten ulkonäköön ja sisustukseen. Tarkemmin käsittelen kuiten-

kin uusrenessanssiajan koristemaalauksia. Selvitän, millaisia koristemaalaukset 

olivat  ja mitä aiheita niissä käytettiin, sekä kerron lyhyesti käytetyistä tekniikoista 

ja materiaaleista.  

Lisäksi perehdyn rakennuksiin, joissa tiedän turkulaisen maalarimestari S. Koski-

sen maalausliikkeen olleen vuosina 1883–1908 tekemässä koristemaalaustöitä. 

Koska kohteita löytyi odotettua enemmän, perehdyn opintyössäni ainoastaan ra-

kennuksiin, joissa on edelleen nähtävissä uusrenessanssiajan koristemaalauksia 

tai niistä on jäljellä hyvää dokumenttia.  

Työni tavoite oli saada koottua yhteen S. Koskisen maalausliikkeen koristemaala-

mat rakennukset ja löytää niistä yhtäläisyyksiä toisiinsa sekä hänen perinnöksi 

jättämiinsä mallikirjoihin nähden.  
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2 Uusrenessanssi Suomessa 

2.1 Teollistumisen aikaa 

1800-luvun jälkipuolella Suomi koki muun Euroopan mukana suuria yhteiskunnalli-

sia muutoksia. Taakse olivat jääneet 1860-luvun nälkävuodet ja teollistuminen 

pääsi hurjaan vauhtiin. Kaupungistuminen alkoi muovata maailmaa nopeasti (Kaila 

1989, 17). Teollisuus houkutteli työväestöä maalta kaupunkiin, jolloin kaupunkien 

väkiluvut kasvoivat ennen näkemättömällä tavalla. Liikenne kehittyi, koulutuksen 

merkitys kasvoi ja höyrylaivat yhdistivät Suomen muuhun Eurooppaan. Suomi 

kansainvälistyi (Standertskjöld 2006, 10). Suurin syy teollisuuden hurjaan kehityk-

seen oli höyrykone ja sittemmin sähkö, jotka loivat ennen näkemättömät mahdolli-

suudet. Tuotteiden valmistus helpottui ja voitiin tehdä suuria määriä tehdastuotan-

tona huomattavasti edullisemmin kuin aikaisemmin, höyrylaivoilla tavaroitten ja 

tuotteiden kuljetus helpottui ja lisääntyi. Merkittävän taustatekijänä teollistumiselle 

oli myös 1879 täydellinen elinkeinovapautta koskeva laki (Nikula 1993, 88), joka 

kumosi kaikki siihen asti ammattitoimintaa rajoittaneet lait (Hytönen 1924, 13). 

1860–1870 maailmalla oli kova kysyntä puusta. Kuljettamisen helpotuttua ja saha-

teollisuuden vapautuessa kysyntä ulottui myös Suomeen ja alkoi puutavaran vienti 

Manner-Eurooppaan ja jonkin verran myös Venäjälle. Puun vienti nosti Suomen 

arvoa ja maahan virtasi rahaa ensimmäistä kertaan (Etälukio). Aikaisemmin johto-

asemassa ollut aatelisto joutui siirtymään uuden vaurastuvan porvariston tieltä 

(Kaila 1989, 17). Tämä porvaristo koostui pääosin kauppiaista sekä yrityksiä omis-

tavista käsityöläisistä, jotka Viljon (1989, 106) mukaan kutsuivat itseään ”tehtaili-

joiksi”. Lisäksi porvaristoon kuuluivat jatkuvasti lisääntyvät virkamiehet sekä arkki-

tehdit ja taiteilijat (Nokela 1991, 244). 

2.2 Uusrenessanssin vaikutus rakentamiseen 

Tärkeimpiä syitä uusrenessanssin syntyyn Suomessa oli keskiluokan nopea kas-

vu. Varakkaiden ja poliittisesti vaikutusvaltaisten liikemiesten määrä lisääntyi ja he 

halusivat saada yhteiskunnallisen asemansa merkiksi näyttävän kodin (Nokela 
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1991, 244). Alettiin rakentaa vaurastuneelle porvaristolle uudenaikaisia palatsi-

maisia kerrostaloja. Vilkkaimmin rakentaminen lähti käyntiin Helsingissä, jo 1870-

luvulla ja Turkuun ensimmäinen kerrostalo rakennettiin 1880-luvulla (rakennustieto 

2006, 12). Rakentamisessa arvostettiin kivitaloja. Kaupunkeihin ilmestyi yksittäisiä 

monikerroksisia kivitaloja, jotka syrjäyttivät nopeasti keskustoista matalat puutalot 

(Mäkinen & Saresto 2012, 12). Kerrostalorakentamisen lisäksi uusrenessanssi 

esiintyi liikerakennuksissa ja komeissa kivisissä kaupunkilaistaloissa, sekä yhtei-

söjen rakennuksissa, kuten koulutaloissa ja raatihuoneissa, tosin näissä yleensä 

hiukan hillitymmin (Ringbom 1998, 161–168). Uusrenessanssin aikana rakentami-

nen ei keskittynyt yksinomaan uudisrakentamiseen, vaan kunnostettiin vanhat 

huonokuntoiset rakennukset uuden tyylin mukaisiksi. Tästä hyvänä esimerkkeinä 

Turussa ovat Kaupungintalon kunnostus 1885 sekä Brinkkalan talon kunnostus 

1886 (4.1.2 ja 4.1.3) 

Kivirakennusten julkisivut usein rapattiin ja koristeltiin runsaasti (Kailan 1987, 51). 

Rappaamalla rakennukseen saatiin koristeellista kolmiulotteisuutta, kun runsaat ja 

monimuotoiset listoitukset kiersivät ikkunoita ja ovia. Kerrosten välit katkaistiin le-

veillä vaakasuorilla listamaisilla profiileilla. Rakennuksen nurkat sekä yleisesti 

myös ensimmäisen kerroksen seinäpinnat olivat rappaamalla harkotetut. Harkko-

muotoja käytettiin myös ikkunoitten ja ovien ympärillä, jossa ne seurasivat kauniisti 

aukkojen kaarevia tai kulmikkaita muotoja. Lisäksi rappaamalla voitiin tehdä ham-

mastuksia, joita näkee mm. räystäiden ja parvekkeiden alla. Vuosisadan loppua 

kohden mentäessä koristelut lisääntyi entisestään, kun runsaat kipsikoristeet täyt-

tivät rakennusten seinäpinnat (Viljo 1989, 79).  Kipsikoristeiden aiheita olivat mm. 

akantuslehdet, jotka koristivat konsoleja, festoonit ikkunoiden yläpuolella ja korint-

tilaiset sekä joonialaiset kapiteelit pilastereissa ja pylväissä (Kuva 1). 1890-luvalla 

alettiin rapatun pinnan lisäksi käyttää myös puhtaaksimuurausta (Kaila 1987, 54), 

tosin tällöinkin nurkat ja kerrosten välit profiloitiin samalla tavalla kuin kokkonaan 

rapatuissa rakennuksissa. Kaila (1987, 54) nimittää tätä tyyliä uustiiligotiikaksi, 

jonka hyvänä esimerkkinä on mm. Inhan ruukin kartano Ähtärissä (kuva 2). 
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Kuva 1. Julkisivun kipsikoristelua Juseliuksen talossa. 

 

 

Kuva 2. Inhan ruukin kartano Ähtärissä.  
 

Rakennusalan kiihtyvän kysynnän vuoksi tarvittiin lisää osaamista, joten Suomes-

sa alettiin 1800-luvun lopulla kouluttaa rakennusmestareita ja arkkitehtejä. Sa-

maan aikaan ilmestyivät ensimmäiset suomenkieliset rakennusalan kirjat ja monet 

arkkitehtiopiskelija lähtivät perinteiselle Grand tourille, jolloin he matkustivat eri 

puolille Eurooppaa, tuoden uusia tekniikoita ja ideoita Suomeen, mm. useiden 

mallikirjojen välityksellä (Viljo 1989, 78).  Arkkitehtimme halusivat pysyä suuren 

maailman mukana, ei haluttu näyttää huonommilta kuin muut (Ringbom 1998, 

161–168).  
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2.3 Uusrenessanssin vaikutus sisustamiseen 

Kansainvälistyminen sekä porvariston vaurastuminen näkyivät selvästi myös si-

sustamisessa. Yksityisasunnot olivat suuria ja avaria, huoneet olivat korkeita, joi-

hin valo tulvi isoista ikkunoista. Runsautta pursuviin ja näyttäviin saleihin, kirjastoi-

hin ja ruokasaleihin tultiin sisään suurista pariovista (Kaila 1989, 19). Huonekaluja 

ja koriste-esineitä oli paljon, materiaalit olivat kalliita tai ne jäljittelivät niitä. Lisäksi 

ovissa ja ikkunoissa oli paksut ja raskaat verhot. Verhoilu oli muutenkin hyvin run-

sasta. Kullatut kehykset ja kattokruunut kuuluivat myös vahvasti uusrenessans-

siajan sisustukseen. (mts. 20) Nyt arvostettiin enemmän mukavuutta ja runsautta, 

ja häiritsevänä pidettiin yksinkertaisuutta ja tyhjyyttä. Koskisen (2006, 31) mukaan 

vallitsi horror vacui, eli tyhjyyden pelko. Maalauskoristelun kautta haluttiin tuoda 

esiin rakennuksen eri tilojen hierarkkisia eroja. Arvokkaimmat huoneet olivat koris-

teltu näyttävämmin ja niissä oli käytetty arvokkaampia materiaaleja. Toisarvoiset 

tilat, kuten keittiöt ja palvelusväen huoneet saattoivat olla kokonaan koristelmatto-

mia (Tarjanne 2007, 18).  

Uusrenessanssityylin rakentamisesta huolimatta asuntojen sisustuksissa voitiin 

käyttää kaikkia kertaustyylejä sekaisin. Muodikasta oli sisustaa talon jokainen 

huone eri tyylin mukaan. Uusrokokoo oli yleinen salonkien ja rouvien huoneiden 

sisustuksissa, ruokasaleissa suosittiin uusrenessanssia ja uusbarokkia, uusrenes-

sanssi oli suosittua myös herrojen huoneissa (Koskinen & Hagelstam 2006, 34). 

Kertaustyylien sisutuksissa näkyi vahvasti antiikin ihannointi ja keräily (Nokela 

1991, 244) 

2.3.1 Katot 

Uusrenessanssi ilmentyi näyttävimmin kiinteässä sisutuksessa juuri katoissa. Kat-

tojen koristeellisuus oli upeaa ja rehevää (Niiranen 1981, 111). Suosittiin runsasta 

ja voimakasta koristelua, joka saatiin aikaiseksi maalaamalla, listoittamalla ja kipsi-

reliefien muodossa tai näiden kaikkien yhdistelyillä.  Näyttävimmin kattojen koris-

teellisuus tuli esiin edustustiloissa, kuten juhla- ja ruokasaleissa sekä porrashuo-

neissa ja eteisauloissa (Kuva 3). Vaikka tummat värit olivat suosittuja, maalatuissa 

katoissa suosittiin vaaleutta. Tämä näkyi voimakkaasti koristemaalattujen ja tape-
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toitujen huoneiden kattojen vaaleasta yleisvaikutelmasta. Kiinteässä sisustuksessa 

uusrenessanssi oli suosituin ja käytetyin tyyli, mutta myös uusrokokoota suosittiin 

(Koskinen & Hagelstam 2006, 34).  

 

Kuva 3. Turun Säästöpankin talon porrashuone (Soiri-Snellman, 1991, 71). 
 

Kivitalojen katot rapattiin useimmiten tasaisiksi ja niiden listoitukset olivat ylitse-

pursuvia ja runsaista. Listat valettiin joko kipsistä tai ne voitiin tehdä rappaamalla. 

Rapatut listat tehtiin suoraan kattoon, tikutuksen tai verkon päälle levitettyyn rap-

pauslaastiin profiloidun kanavalaudan avulla (Niiranen 1981, 114). Myös kipsilistat 

valmistettiin vastaavasti kanavalaudan avulla, mutta ne voitiin tehdä myös irralli-

sena ja kiinnittää erikseen kattoon. Kipsistä valettiin myös koristeelliset ja moni-

muotoiset ornamenttinauhat, rosetit sekä konsolit. Muotit näihin koristeaiheisiin 

valmistettiin aina 1880-luvulle asti kipsistä, mutta kehityksen myötä otettiin käyt-

töön uusi muottimateriaali, liimamuotti. Tämä helpompi ja kestävämpi materiaali 

lisäsi entisestään kivitalojen koristeellisuutta, sekä sisällä, että ulkona (Niiranen 

1981, 115).  
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Uusrenessanssiajan tyypillisiä sisäkattoja olivat myös renessanssipalatseista tul-

leet ruuduin kohokuvioidut kasettikatot (Kuva 4), erityisen suosittuja ne olivat juhla- 

ja ruokasaleissa (Koskinen & Hagelstam 2006, 33). Kasettikatot tehtiin tummaksi 

petsatuista puupaneeleista ja -listoista. Listoitusta jatkettiin jonkin verran myös 

seinän puolelle, jolloin niihin voitiin laittaa mm. puusta valmistettuja koristeita ja 

hammastuksia.  

 

Kuva 4. Brahegårdenin konttorin kasettikatto Kristiinankaupungissa. 
 

Kasettikattoja voitiin myös koristemaalata, jolloin niihin tehtiin joko yksinkertaisia 

tai koristeellisia ja värikkäitä kuvioita. Suosittua oli myös jäljitellä puuintarsiaa, jos-

ta on hyvä esimerkki Säätytalon sisäkatossa (Kuva 99). Kasetit eivät aina peittä-

neet koko kattoa, vaan ne saattoivat kiertää pelkästään katon reunoja. Puun lisäk-

si kattoihin tehtiin kasetteja myös rappaamalla tai kipsistä valamalla, kuten Turun 

Säästöpankin johtokunnansalin katossa (Kuva 57). 

1880-luvulla paperiteollisuuden kehityttyä alkoi markkinoille tulla pinkopahvia, jota 

käytettiin lähinnä puutaloissa (Pietarila 1989, 35). Pahvilla katot saatiin muistutta-

maan kivitalojen yhtenäistä rapattua pintaa, jolloin ne olivat helpompi maalata ja 

koristella (Pietarila 2004, 96). Niirasen mukaan pinkopahvia voitiin käyttää joskus 

myös kivitaloissa, silloin kun katot jätettiin rappaamatta (Niiranen 1981, 111).  
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2.3.2 Seinät 

1800-luvun loppupuolella tapettitehtaisiin tulivat painokoneet, jolloin rullattavat ta-

petit mahdollistuivat. Saatavuuden helpotuttua suosio kasvoi ja seinien koristelu 

maalaamalla väheni (Rinne 2009). Sablonimaalatut seinäpinnat ja matalat rinta-

paneeli koettiin vanhan aikaisina (Kaila 1898, 19). Pikku hiljaa kuitenkin koriste-

maalausten kiinnostus jälleen lisääntyi vuosisadan loppua kohden, kun teollisesti 

valmistettujen tapettien hinnat laskivat ja yleistyivät. Nyt varakkaammat halusivat 

saada edustushuoneisiinsa yksilöllisyyttä värikkäillä ja näyttävillä koristemaalauk-

silla (Koskinen & Hagelstam 2006, 194).   

Näyttävimmät seinäpintojen maalaukset olivat kerrostalojen porrashuoneissa (Ku-

va 5) sekä julkisten tilojen juhlasaleissa ja portaikoissa (Kailan 1989, 20). Selvästi 

on huomattavissa, että yksityisten asunnoissa seinäpinnoissa suosittiin tapetteja, 

mutta porraskäytävät sekä julkistenrakennusten salit ja eteiset olivat yksinomaan 

maalattuja. 

 

Kuva 5. Porrashuoneen näyttävät koristemaalaukset (Tarjanne 2007, 19). 
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2.3.3 Lattiat 

Vuosisadan loppua kohden lattioiden maalaaminen öljymaalilla yleistyi ja väritys 

muuttui selvästi aikaisempaa tummemmaksi. Värivalikoima lisääntyi, jolloin har-

maan ja punaisen lisäksi, voitiin käyttää punaruskean ja umbran eri sävyjä (Pietari-

la 2004, 77). Uusrenessanssityylin mukaisesti oli tyypillistä maalata lattia kahdella 

värillä, jolloin seinänvierustaa kiersi keskilattiaa tummempi noin 30cm levyinen 

kaistale ja värien rajakohdassa kulki tummempi noin sentin levyinen viiva (Pietarila 

1989, 36). Suosittua oli myös koristella maalatut lattia sablonin avulla (Kuva 6). 

Näin saatiin mielikuva arvokkaista korkki- tai parkettilattioista (Nessle 1996, 39). 

Varakkaammissa kodeissa käytettiin myös aitoa parkettia (Niiranen 1981, 105) ja 

niistä saatiin näyttävä ja koristeellinen käyttämällä erisävyisiä puulajeja ja tekemäl-

lä niillä kasettimaisia kuvioita.  

 

Kuva 6. Lattian sablonimaalaus Koskisen talossa. 
 

Vuosisadan lopussa markkinoille tuli uusi lattiamateriaali, joka saavutti varakkai-

den ihmisten suosion. Linoleumimatto, joka valmistettiin korkki- tai sahajauhosta 

sekä käsitellystä pellavaöljystä. Vaikka lattian maalaaminen tuli halvemmaksi, lino-

leumimaton suosiota kasvatti sen saumattomuus, kestävyys sekä runsas väri- ja 

kuviovalikoima. Saumattomana lattiaa oli helpompi pitää puhtaana, kun ei ollut 

enää likaa kerääviä rakoja (Pietarila 2004, 77–78). 
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2.3.4 Ovet ja ikkunat 

1880-luvulla rakennusten ulko- ja sisäovet olivat lähes yksinomaan voimakkaasti 

profiloituja kolmi- tai viisipeilisiä peiliovia (Kaila 1989, 20).  Oviaukot suurenivat, 

joka lisäsi pariovien käyttöä sisääntulo-ovissa sekä tärkeimmissä huoneissa. Li-

säksi ylimmät peilit voitiin korvata laseilla, joihin oli syövytetty koristeellisia kuvioita 

(Jaatinen 1989, 112, 117). Arvokkuuden lisäämiseksi ovet ootrattiin jalopuujäljitel-

millä.  Ootraamisen lisäksi ovien peilejä voitiin korostaa maalaamalla ja viivoitta-

malla (Kuva 7), sekä koristemaalaamalla (Tarjanne 2007, 18). 

 

Kuva 7. Eri puulajeilla ja väreillä koristeltu salin pariovet Brinkkalan talossa. 
 

Uusrenessanssiajan rakennuksista voi selvästi huomata, että ulko-ovet joko oot-

rattiin tammeksi tai ne olivat tehty aidosta tammesta. Sisätilan ovet olivat aina oot-

rattuja, jolloin asuntoihin menevät ovet olivat tammea tai pähkinää ja tilojen vä-

liovet lähes aina pähkinää. Ikkunat ootrattiin usein tammeksi. Arvokkaimmissa ra-

kennuksissa ja rakennusten liikekerroksissa käytettiin aitoa tammea. (Neuvonen 

2006, 28). Ovi- ja lattialista olivat profiloituja ja jopa useita kymmeniä senttejä le-

veitä (mts. 33). 
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3 Suomalainen koristemaalaus 1800-luvun lopulla 

1880-luvulla rakennusalan huiman nousun myötä seurasi rakennustenkoristemaa-

lauksissa ennen näkemätön kukoistuskausi. Ulkomailta, lähinnä Saksasta, Itäval-

lasta ja Ranskasta, tuotiin runsaasti kuvitettuja mallikirjoja (Pietarila 2004, 13), joi-

den mukaan rakennusten porrashuoneet, eteiset ja salit täyttyivät runsaista koris-

temaalauksista. Koristemaalari, jonka piti olla hyvin taitava jäljittelemään, käytti 

vapaasti eri mallikirjojen koristeaiheita ja värejä, yhdistellen niistä näyttäviä koko-

naisuuksia (mts. 75). Tekniikat vaativat taitoa ja harjaantumista, mutta parhaiten 

ammattitaito tuli esiin vapaalla kädellä tehdyissä maalauksissa (mts. 111). Pietari-

lan (s. 96) mukaan koristemaalauksista tuli koko uusrenessanssia leimaava piirre 

ja varsinkin kattojen koristelulla oli erityisen merkittävä rooli. Koristemaalarilla oli-

kin hyvin arvostettu asema ja usein maalausliikkeessä oli omat ammattiosaajansa 

marmoroinnille, ootraukselle ja koristemaalauksille (Tarjanne 2007, 22). Raken-

nusten koristelun tarkoituksen oli saada aikaan vaikutelma arvokkaasta rakennuk-

sesta ja samalla tuoda esiin talo asukkaiden taloudellinen asema. 1800-luvun lo-

pulla lähes kaikki uudet rakennukset koristeltiin maalaamalla. Lisäksi monia van-

hoja rakennuksia päivitettiin ajan hengen mukaisiksi (Soiri-Snellman 1992, 52). 

Loistelias koristemaalauskausi päättyi 1890-luvun lopulla, kun kansallisromantiikan 

ihannointi heräsi. Ei arvostettu enää uusrenessanssin epäaitoutta. Runsaan koris-

telun ja jäljitelmämaalausten tilalle haluttiin aitoja materiaaleja, luonnollisuutta ja 

yksilöllisempää muotoilua, alkoi jugendin aika (Tarjanne 2007, 9).  

Vaikka 1800-luvun rakentamista on tutkittu paljon, niin sisäpintojen maalauksia 

käsitellään niissä harvoin. Joskus on voitu mainita tiloissa olleen runsaasti koriste-

lua, mutta sen syvemmälle aiheeseen ei ole menty. Soiri-Snellmanin (1991, 58) 

mukaan ne ovat kuitenkin olleet olennainen osa 1800-luvun arkkitehtuuria. Hänen 

mukaansa ei ole myöskään tietoa, missä määrin arkkitehdit vaikuttivat suunnitte-

lemiensa rakennusten maalauskoristeluihin. Kansallisromantiikan heräämisen 

myötä koristemaalari ei enää saanut suunnitella rakennuksen koristeluja, vaan 

tehtävä siirtyi kokonaan arkkitehdille (Tarjanne 2007, 9). Hyvänä esimerkkinä on 

Turun Mikaelinkirkon, jossa koristemaalaukset mainitaan olevan arkkitehdin suun-

nittelemat (4.3.1).  
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3.1 Materiaalit ja tekniikat 

Ammattitaitoisen koristemaalarin tuli osata itse valmistaa kaikki käyttämänsä maa-

lit. Koristemaalauksissa yleisimmin käytettyjä maaleja olivat liima- ja öljymaalit. 

Liimamaalin heikon kulutuksen- ja kosteudenkeston takia sillä maalattiin pääsään-

töisesti kattoja, mutta jonkin verran myös seinäpintoja. Pinnat jotka joutuivat kulu-

tukselle alttiiksi, kuten seinien alaosat, porrashuoneiden ja julkistentilojen seinät, 

ovet ja ikkunat maalattiin kalliimmalla öljymaalilla (Tarjanne 2007,19). Jonkin ver-

ran katoissa käytettiin myös öljymaalilla. Niistä yksi esimerkki on Turun Säästö-

pankin johtokunnansalin katto (Soiri-Snellman 1991, 61).  

Liimamaalin pääasiallisena sideaineena käytettiin eläinten luista ja nahoista keitet-

tyä kollageeniliimaa ja peittävänä pigmenttinä liitua, joka voitiin vielä sävyttää 

maaväreillä (Pietarila 2004, 23). 1800-luvun lopulla markkinoille tuli maavärien 

rinnalle paljon uusia teollisesti valmistettuja pigmenttejä. Tämä mahdollisti koris-

temaalauksissa käytettyjen värien lisääntymisen. Suurimmaksi osaksi nämä pig-

mentit tulivat Suomeen Keski-Euroopasta, mutta jo 1880-luvulla myös Suomessa 

alettiin valmistaa teollisia väriaineita (Tarjanne 2007, 19). Liimamaalilla tehdyt ko-

ristemaalaukset vaativat pitkälle harjaantunutta ammattitaitoa, sillä virheitä oli lä-

hes mahdoton korjata (Pietarila 2004, 24).  

Öljymaalin käytetyin sideaineen oli vernissa, joka keitettiin pellavaöljystä metalli-

oksidien kanssa. Näin siitä saatiin paremmin kuivuvaa (Pietarila 2004, 25). 1860-

luvulla öljymaalissa yleisesti käytettyä myrkyllistä lyijyvalkoista alettiin korvata teol-

lisesti valmistetuilla sinkkivalkoisella ja titaanivalkoisella, jotka olivat myrkyttömyy-

den lisäksi halvempia käyttää (Tarjanne 2007, 19).  

Uusrenessanssin koristemaalaus perustui pitkälti viiva-, sabloni- ja imitaatiomaa-

lauksiin (Tarjanne 2007, 10). Lähtökohtaisesti kaikki koristemaalaukset aloitettiin 

maalamalla ensin pohjan eri värialueet. Katossa oli tyypillistä, että reunoissa kiersi 

tummemmat sävyt, jotka vaalenivat keskustaa kohden (Kuva 8). Seinien sävyt oli-

vat usein kattoja tummemmat. Erityisen suosittuja värejä olivat syvän punaiset, 

oliivinvihreä ja tumma Pariisin-sininen (Pietarila 2004, 97, 98). Tämä jälkeen poh-

javärin päälle maalattiin koristekuviot, joko sablonin avulla tai käsivaraisesti 

”pumpsipisteitä” seuraamalla. Symmetriset ja ytimekkäät kuviot, joita uusrenes-
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sanssiajalla suosittiin, soveltuivat hyvin sablonimaalaukseen (Nessle 1997, 32). 

Sablonit valmistettiin paperista tai pahvista, jotka vahvistettiin kyllästämällä vernis-

salla tai sellakalla. Lisäksi oli mahdollista käyttää ohuita metallilevyjä. Moniväriset 

kuviot vaativat useita sabloneja, koska jokaiselle värille tuli tehdä omansa. Koris-

tekuvion teossa ensin maalattiin sablonilla kaikki kuviot pohjasta päällimmäiseen. 

Tämä jälkeen tehtiin yksityiskohdat käsivaraisesti, kuten valot ja varjot, jotka muo-

dostuivat lyhyehköistä kaartuvista viivoista, pisteistä ja pilkuista (Pietarila 2004, 

111).  Sablonitekniikan lisäksi kuvio voitiin kopioida pintaan myös ”pumpsaamalla”, 

jolloin paperille piirretyn kuvion ääriviivat ja muut tärkeät linjat rei’itettiin ”piikirissal-

la”. Pohjaväriä astetta tummempaa pigmenttiä laitettiin pieneen kankaiseen pus-

siin, ”pumpsipussiin”, jolla maalattavaan pintaan kiinnitetyn mallin rei´itettyjä kohtia 

hangattiin. Näin pigmentti meni rei’istä läpi, muodostaen pintaan koristekuvion pis-

teinä. (Tarjanne 2007, 20). Lopuksi, kun kaikki koristekuviot oli saatu maalattu, 

tehtiin eri värialueiden rajoihin vielä muutaman millin paksuiset viivat (Kuva 9). Vii-

vat maalattiin siveltimellä linjariin tai apukeppiin tukeutuen (Pietarila 2004, 116) 

Koristemaalatuissa katoissa viivoituksella oli suuri merkitys. Ensinnäkin niitä oli 

todella runsaasti ja niillä saatiin kasattua koristekuviot ja ornamentit yhtenäiseksi 

kokonaisuudeksi. Viivoissa ja koristekuvioiden tehosteissa oli hyvin yleistä käyttää 

myös kulta- tai pronssivärejä.  

 

Kuva 8. Koristemaalausten yleinen sävymaailma.  
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Kuva 9. Katon runsasta viivoitusta ja vuoseerausta. 
 

Lähes jokaiseen koristemaalaus työhön kuului myös jossain määrin kolmiulotteiset 

vuoseeraukset (Pietarila 2004, 75), jotka perustuivat lähes pelkästään viivoituk-

seen. Pohjaväriin sopivien valo- ja varjovärien sävytyttämisen jälkeen, maalaamal-

la viivoja oikealla sävyllä oikeassa järjestyksessä, saatiin aikaiseksi kolmiulottei-

nen vaikutelma. Jonkun verran vuorerausviivoja voitiin myös häiventään, jolloin 

viivojen reunat saatiin sulautumaan pohjaväriin kauniisti, mutta tämä tekniikka toi-

mi paremmin öljymaalilla maalatessa.    

Seinien koristemaalauksissa oli yleistä jakaa seinäpinnat kenttiin, joita kiersivät 

viivat, vuoseuraukset, sabloniornamentit tai listat. Sablonilla maalatut kuviot voitiin 

sijoittaan myös pelkästään kentän nurkkiin, jotka sitten yhdistettiin toisiinsa viivoi-

tuksella (Pietarila 2004, 97–98). Myös seinissä viivoituksella oli tärkeä rooli.  

Maalien valmistamisen lisäksi maalarin teki myös siveltimensä itse. Vaativiin ja 

taidokkaasti tehtyihin koristemaalauksiin siveltimet olivat näädän, oravan, mäyrän 

tai ilveksen karvaa (Tarjanne 2007, 20).  
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3.2 Koristeaiheet 

Uusrenessanssiajan koristeaiheet haettiin nimensä mukaan renessanssiajalta, 

joten alkujaan ne olivat lähtöisin jo antiikinajoilta Pompeijissa ja Roomassa säily-

neistä maalauksista (Tarjanne 2012, 55).  Uusrenessanssi ei kuitenkaan käyttänyt 

aiheita suoraan, vaan niitä lainailtiin vapaasti ja muunneltiin halutunlaisiksi. Käytet-

tyjä aiheita olivat antiikin ornamentit, satyyrit, putot, delfiinit, muusat ja groteskit 

(Pietarila 2004, 96), sekä erilaiset kasvi- ja eläinornamentiikat. Renessanssiajalla 

kehittyneet illuusio- ja perspektiivimaalaukset tulivat myös hyvin suosituksi uusre-

nessanssiajalla.  (Tarjanne 2012, 55).  Aiheita kopioitiin myös suoraan mallikirjois-

ta, mutta mittasuhteita ja värityksiä muuttamalla saatiin vaihtelevia kokonaisuuk-

sia. Myös rakennukseen liittyvää symboliikkaa osattiin taitavasti liittää valmiisiin 

malleihin (Järvelä 2007, 4). Parhaimmillaan ne edustivat Järvelän (s. 41) mukaan 

taidokasta ja arvokasta taidekäsityötä. Käytetyimpiä koristemaalausaiheita ovat: 

Palmikkonauha (Kuva 10), jossa kietoutuu kaksi tai useampi nauha toisiinsa. 

Nauhat kulkeva toisten lomitse kuten palmikot ja nauhojen välit täytetään usein 

ruusukkeilla. Vapaammin muotoiltuja nauhoja kutsutaan myös punosnauhoiksi 

(Karijärvi 1993, 36).  

 

Kuva 10. Palmikkonauha. 
 

Helminauha (Kuva 11) tai helmisauva voi muodostua palloista, kiekoista tai veny-

tetyistä palloista. Koristemaalauksissa harvemmin yksin käytetty, vaan se liitetään 

yleensä täydentämään muuta ornamentiikkaa (Karijärvi 1993, 36). 

 

Kuva 11. Yksinkertainen helminauha. 
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Juoksevakoira (Kuva 12) on geometrinen kierukkanauhamainen ornamentti. An-

tiikin kreikassa suosittiin hyvin pelkistettyä kuviota, mutta renessanssi lisäsi kukka-

koristeita (Karijärvi 1993, 35). 

 

Kuva 12. Juoksevakoira. 
 

Palmetti (Kuva 13) on jo antiikin kreikassa suosituksi tullut lehdykkämäinen koris-

teaihe, jota käytettiin sellaisenaan tai nauhamaisena ornamenttina, palmettinau-

hana. Se on aina symmetrinen, jonka keskimmäinen lehti on muita suurempi ja 

loput lehdykät pienenevät asteittain molemmille sivuille. Palmettinauhassa palmetit 

yhdistyivät toisiinsa spiraalimuotoisilla viivoilla (Karijärvi 1993, 36–37).  Palmetti-

kuvio on hyvin käytetty uusrenessanssityylin koristemaalauksissa. Voidaankin sa-

noa, että lähes jokaisessa koristemaalauksessa se esiintyy jossain muodossa. 

 

Kuva 13. Palmetti. 
 

Meandernauha (Kuva 14) perustuu suorakulmaisuuteen ja se piirretään yleensä 

niin, että kuvion viivan leveys on sama mitä viivojen väliin jäävä tila. Meanderia on 

käytetty paljon antiikin kreikan maljakoissa, joista renessanssi otti sen käyttöön 

(Karijärvi 1993, 34–35). Meandernauha on hyvin käytetty uusrenessanssin koris-

temaalauksissa, se esiintyy yleensä kattomaalausten reunoja kiertävissä tummis-

sa ornamenteissa. 

 

Kuva 14. Meandernauha. 
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Ruusukenauha (Kuva 15) nimitys on hyvin laaja käsite, sillä sitä käytetään kaikis-

ta sellaisista ornamenteista, joissa on pyöreähkö ruusukemainen kukkakuvio. 

Ruusukenauhoja on lukemattomia variaatioita, ruusukkeet niissä voivat olla sellai-

senaan peräkkäin tai niitä voi yhdistää muihin koristekuvioihin. (Karijärvi 1993, 36). 

Ruusuketta käytettiin yksinään maalausten keskuksissa ja mm. konsoleiden väli-

koristeena. 

 

Kuva 15. Ruusukenauha. 
 

Satyyri (Kuva 16) on kreikan mytologiasta tullut miespuolinen hedelmällisyyden 

haltija, joka puoliksi ihminen ja puoliksi vuohi (Suomi sanakirja), yleensä groteskiin 

liitetty sarvipäinen kaveri. 

 

Kuva 16. Satyyri.  
 
 
Groteski (Kuvat 17 ja 18) on tyyliteltyjen köynnösten muodostama keskiviivan 

suhteen symmetrinen rehevä kuvio, johon on liitetty mm. ihmis- ja eläinhahmoja 

sekä hedelmiä, kukkia ja astioita (Karijärvi 1993, 37). Groteski tarkoittaa nykyään 

myös liioiteltua (Valkeapää, Salmela & Bonelius 1997, 21). Groteski oli hyvin suo-

sittu jo renessanssiajalla (Karijärvi 1993, 37) ja uusrenessanssin koristelussa sitä 

on käytetty paljon seinissä, mutta eritoten näyttävissä kattomaalauksissa. Grotes-

keissa usein kuvattu eläin oli delfiini (Kuva 19), joka esiintyi jo renessanssiajan 

koristemaalauksissa (Karijärvi 1993, 37).  
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Kuva 17. Groteski Turun säästöpankin johtokunnansalin katossa. 
 

 

Kuva 18. Enkelipoika ja satyyrit Petreliuksen talon katossa. 
 

 

Kuva 19. Delfiinit groteskin molemmissa päissä ja keskellä 
 

Arabeski on arabialaisesta taiteesta tullut koristekuvio, jossa yhdistyvät akantus-, 

palmetti- ja köynnösaiheet. Renessanssiajan koristekuvioista, joissa on yhdistetty 

kaartuvia viivoja, kukkia, hedelmiä ja figuureja käytetään arabeski nimitystä (Val-

keapää, Salmela & Bonelius 1997, 6).  Groteski ja arabeski ovat hyvin saman oloi-

sia ja juuri siksi niiden nimet usein sekoitetaankin, kuvaa 17 voidaan hyvin kutsua 

myös arabeskiksi.    

Putto (Kuva 20) on siivekäs tai siivetön pullea alaston lapsi, yleensä poika (Val-

keapää, Salmela & Bonelius 1997, 49) Lisäksi taivaaseen avautuvissa taidokkais-

sa maalauksissa kuvattiin antiikin vaatetukseen pukeutuneita naisia eli muusia, 

joilla oli soittimia tai muita kyseiseen rakennukseen liittyviä esineitä kädessään 

(Kuva 21). 
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Kuva 20. Putot Juseliuksen talon porrashuoneen katossa. 

 

 

Kuva 21. Naishahmo eli muusa Åbo Svenska teatterin kattoplafondissa. 
 

Uusrenessanssiajan koristeaiheiden lisäksi maalauksissa käytettiin myös uusroko-

koon aiheita. Koskisen (2006, 34) mukaan se oli hyvin suosittu mm. rouvien budo-

aareissa, mutta sitä käytettiin myös saleissa, kuten Dahlströmin palatsissa (Kuva 

72). Uusrokokoon koristemaalausaiheissa oli rokokoolle tyypillisiä C-kaaria, rocail-

le ja ruusu aiheita (Koskinen & Hagelstam 2006, 34). Lisäksi koristemaalauksissa 

käytettiin lähes aina grisaille-tekniikkaa, jossa kolmiulotteinen koristeaihe maalat-

tiin yhdellä sävyllä. Uusrokokoon värimaailma oli hyvin hillittyä ja vaaleaa, usein 

täysin valkoiselle pohjalle maalattiin sinisen- tai harmaan sävyisiä rocaille-aiheisia 

kuvioita, joita voitiin täydentää herkillä kukkamaalauksilla.  
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3.3 Marmorointi ja ootraus 

 

Kuva 22. Eri kivilajijäljitelmien yhdistelyä  (Koskinen & Hagelstam 2006, 146). 
 
Kiven mukailu saavutti huippunsa uusrenessanssin aikana. Porrashuoneiden 

marmoroidut seinät ja pylväät edustivat ajan koristemaalareiden huippuosaamista 

(Neuvonen 2006, 30). Maalarit saivat ulkomailta käyttöönsä uusia tekniikoita, joi-

den avulla he tekivät todella aidon näköisiä ja taidokkaita kivijäljitelmiä. Tekniikas-

sa ohuella ja kuultavalla öljyvärillä maalattiin useita kerroksia, saaden aikaan elä-

viä ja luonnonmukaisia jäljitelmiä. Aikaisemmin marmoroinnin, kuin ootrauksenkin 

tarkoituksena oli ainoastaan koristeellisuus, mutta nyt niistä piti saada myös mah-

dollisimman uskottavia. Koristemaalarilta vaadittiin kivilajien tuntemuksen lisäksi 

perehtymistä yksityiskohtiin. Apuna maalarit käyttivät jo aikaisemmin mainittuja 

mallikirjoja, joita he pyrkivät jäljittelemään mahdollisimman tarkkaa. Marmoroinnis-

sa suosittiin Keskieurooppalaisia värikkäitä ja arvokkaita kivilajeja, kuten Carraran 

valkoista ja harmaata, Sienan keltaista, Veronan punaista, antiikin keltaista, Le-

vantoa, Rouge Royalia, antiikin vihreää, Sarracolin ruskeanharmaata, mustaa 

marmoria sekä Gotlannin ja Kolmårdenin kalkkikiveä. Kotimaisia kivilajejakin jälji-

teltiin, mutta harvemmin, koska niiden ei katsottu olevan tarpeeksi arvokkaan oloi-

sia (Pietarila 1989, 45). Tyypillistä oli, että koristemaalari voisi yhdistellä eri kivila-

jeja täysin vapaasti (Tarjanne 2007, 21). Yhdestä seinästä voitiin käyttää jopa 4-6 

eri kivilajia (Kuva 22). Brinkkalan talon porraskäytävän seinien pilastereissa on 
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jäljitelty Rouge Royalia, isoissa kentissä keltaista Sienaa ja listoissa antiikin vihre-

ää (Kuva 23). 

 

Kuva 23. Brinkkalan talon marmoroitu porraskäytävä.  
 

Uusrenessanssin aikana myös ootraus nousi suureen suosioon, jolloin lähes kaik-

kiin ovi- ja ikkuna pintoihin tehtiin puujäljitelmiä (Pietarila 2004, 114). Pietarilan 

(2004, 99) mukaan suosittua oli ootrata myös lattioita, jolloin ne saatiin muistutta-

maan arvokkaampaa parketti- tai korkkilattiaa. Jäljitellyimpiä puulajeja olivat tammi 

ja tummanruskeat pähkinäpuulajit, sekä jonkin verran myös mahonki (Pietarila 

2004, 97). Ulkomailta tulleet uudet tekniikat otettiin käyttöön myös ootrauksessa, 

jolloin ohuella öljymaalilla maalatut ohuet kerrokset saivat puun luonnollisen sy-

vyysvaikutelman esiin (Tarjanne 2007, 21).  Ahosen (1992, 10) mukaan kuullotus-

tekniikassa pintakuvion tekemiseen käytettiin myös vesiohenteisia tuotteita, kuten 

olutta ja maitoa. Ootrattuun ovessa voitiin myös yhdistellä eri puulajeja, jolloin pei-

lioven peilit ja listat voitiin maalata eri puulajeilla (Tarjanne 2007, 21). Suosittua oli 

mm. ootrata keskipeiliin juuripähkinää ja sivuihin tasaista syykuviota (Kuva 24). 

Ootrauksen yhdisteltiin myös sablonitekniikkaa, jolloin saatiin vaikutelma intar-

siatekniikalla tehdystä pinnasta (mts. 22) Lopuksi ootratut ja marmoroidut pinnat 
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suojattiin kiiltävillä tai puolikiiltävillä lakkakerroksilla, joka valmistettiin keittämällä 

öljyä ja fossiilisia hartseja (Pietarila 2004, 97). 

 

Kuva 24. Eri puulajien käyttöä peiliovessa. 
 

Vaikka koristemaalausten kulta-aika loppuikin jo vuosisadan vaihteeseen, tehtiin 

puun- ja kivenjäljitelmiä vielä 1920-luvulle asti (Pietarila 2004, 115). 
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4 Maalausliike S. Koskinen 1883–1909 

 

Kuva 25. Maalarimestari Samuel Koskinen. 
 

Samuel Koskinen (Kuva 25) palasi Turkuun vuonna 1883, ja jo kesäkuussa oli 

lehdessä ilmoitus, jossa hän kertoo muuttaneensa edesmenneen ja arvostetun 

maalarimestari A. G. Anderssonin maalausliikkeen Iso Hämeenkatu 30:een. Ilmoi-

tuksessaan hän kertoi myös erikoisosaamisensa olevan tyylikkäät huonekoristelut 

ja kyltit (Kuva 26).  

Koskinen lähti aikanaan Turusta Tukholmaan käsityökouluun lisäoppia hakemaan 

vuonna 1872, jolloin oli saanut kisälli- ja piirustuskouluopintonsa valmiiksi. Tuk-

holmassa hän oli neljä vuotta ja tiedetään, että hänellä oli jo tuona aikana oma 

maalausliike. Vuonna 1876 Koskinen lähti jatkamaan opintojaan vielä Berliiniin ja 

sieltä Wienin kautta Pariisiin (Laineenkare 1999, 12). Tältä kisällivaellukseltaan 

hän toi mukanaan useita mallikirjoja, joita hän käytti myöhemmin esikuvina koris-

temaalauksissaan. Kyseisen mallikirjat ovat edelleen olemassa Turun Ammat-

tiopistosäätiön kirjastossa. Viljon (1999, 66) mukaan Koskisen sanotaan olleen 

yksi merkittävimmistä henkilöistä, S. Wuorion lisäksi, jonka ansiosta Suomeen tuli 
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niinkin rikasmuotoinen materiaali- ja tilailluusiota viljelevän koristemaalausaika-

kausi.  

 

Kuva 26. S. Koskisen liikkeen ilmoitus 15.6.1883 Åbo Tidning. 
 

Sanomia Turusta (1.10.1885) mukaan Koskinen ei heti Pariisista tulon jälkeen 

päässyt näyttämään ulkomailta opittuja koristemaalarin taitojaan. Vuonna 1885 

valmistuneen Turun seurahuoneen kunnostustyö oli S. Koskisen ensimmäinen 

merkittävä työmaa, jossa hän pääsi näyttämään osaamista. Tämän työmaan val-

mistumisen jälkeen Sanomia Turusta (1.10.1885) lehdessä ylistettiin hänen osaa-

mistaan sekä kirjoitettiin hänen kunniahimoisesta ja erinomaisesta oppiajastaan, 

opettavana esimerkkinä muille työmiehille. Tästä alkoi S. Koskisen eteneminen 

Turun suurimmaksi maalausliikkeeksi, joka parhaimmillaan työllisti noin 70 työ-

miestä.  Hänen tiedetään tehneen sen ajan hienoimmat työt Turussa (Hytönen 

1924, 81), mutta lisäksi S. Koskisen liike toimi myös Helsingissä ja Viljon (1999, 

66) mukaan hänen liikkeensä oli Suomen arvostetuimpia aina siihen saakka kun-

nes Salomon Wuori perusti koristemaalausliikkeensä Helsinkiin. S. Wuorion tuli 

Koskisella töihin vuonna 1887 ja toimi hänen työnjohtajana kaksi vuotta. Tänä ai-

kana hänen tiedetään olleen töissä ainakin Malmgårdin kartanossa, Tampereen 

raatihuoneessa ja Helsingin Valtionarkistossa (Tarjanne 2007, 29). S. Wuorion 

oman maalausliikkeen perustamisen jälkeen Koskinen teki edelleen yhteistyötä 

hänen kanssaan, mm. Säätytalossa.  
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Kuva 27. Koskisen tapettikaupan lehti-ilmoitus (Sanomia Turusta 27.6.1893). 
 

Maalausliikkeen lisäksi Koskisella oli myös mm. tapetteja ja kattorosetteja myyvä 

kauppa Turun Linnankadulla (Kuva 27). 

Maalausliikkeen pitämisen S. Koskinen lopetti vuonna 1908, jolloin hän myi yrityk-

sensä hänen kahdelle työmiehelleen G.N. Ekstamille ja G. Kavenille 10000mk 

(Åbo Underrättelser 25.4.1908). Vuonna 1912 liikkeen nimi muuttui S. Koskinen 

jälk. ja sen omistajana toimi Ekstam yksin (Laineenkare 1999, 13).  

4.1 Rakennuksia Turussa 

Alla olevat rakennukset ovat Maalausliike S. Koskisen merkittävimpiä kohteita Tu-

russa, joiden koristemaalauksia on edelleen jäljellä tai niistä hyvät dokumentit. Se 

kuinka paljon Koskinen itse on koristemaalauksia maalannut, jää vain arvailujen 

varaa.  Olettavaa on, ettei suuren yrityksen johtajalla ollut aikaa itse maalauksia 

tehdä, mutta suunnittelun vastuun voi olettaa olleen hänellä. Mutta siitä olisiko hän 

itse käynyt maalamassa vaativimmat ja näyttävimmät maalaukset, ei ole varmuut-

ta. Joissakin töissä on nähtävissä samanlaisia ruusumaalauksia, mitä Koskisen 

piirustuskoulun aikaisissa töissä oli.  
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4.1.1 S. Koskisen koti 1883 

 

Kuva 28. Samuel Koskisen kotitalo. 
 

Vuonna 1883 S. Koskinen osti O.A. Haumanilta tontin Iso Hämeenkatu 30:stä ja 

heti seuraavana vuonna tontille rakennettiin A. Heleniuksen piirustusten mukaan 

kaksikerroksinen kivitalo (Soiri-Snellman 1991, 59). Koskisen talo oli ensimmäisiä 

Turkuun rakennuttuja uusrenessanssityylin rakennuksia. Kivitalon kylkeen raken-

nettiin myöhemmin puutalo, jossa sijaitsi vuokra-asuntoja ja maalausliikkeen työti-

loja (Kuva 28).  

Koska kyseessä on S. Koskisen oma koti, ovat sisätilat olleet todella runsaasti ja 

kauniisti koristemaalatut. Rakennuksen siirtyessä vuonna 2003 Turun Ammat-

tiopistosäätiön ja Turun maalarimestariryhdityksen omistukseen, tehtiin rakennuk-

sessa mittavat kunnostustyöt. Kunnostustöissä vanhoja peitettyjä maalauksia otet-

tiin esiin ja osasta tehtiin rekonstruktio. Muutama alkuperäinenkin maalaus on säi-

lynyt näihin päiviin asti.   
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Kuva 29. Alkuperäinen maalattu koristemaalaus. 
 

Puutalon kuistin katossa on alkuperäinen öljymaalilla maalattu koristemaalaus. 

Tietoa siitä kuka kuistin kattomaalauksen on tehnyt, ei ole (Kuva 29), mutta maa-

laus on sen verran taidokkaasti tehty, että se voi hyvinkin olla itse S. Koskisen kä-

sialaa. Lisäksi siinä on ruusukimput, joiden maalaamisesta Koskinen selvästikin 

piti. Turun Ammattiopistosäätiöllä on edelleen tallessa useita hänen piirustuskoulu 

ajoilta säilyneitä ruusu- ja kukka-aiheisia töitään. Ruusukimppu löytyy myös yläker-

ran salin katosta (kuva 30). 

 

Kuva 30. Yläkerran katon ruusumaalaus. 
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Toinen alkuperäinen maalaus löytyy yläkerran salin lattiasta, jossa on nähtävissä 

ainutlaatuinen sablonimaalaus (Kuva 31). Koskisen mallikirjoista löytyi tämä sa-

mainen malli ja siinä on tieto, että kysein maalaus oli suunniteltu Parisilaiseen ho-

telliin (Kuva 32). 

 

Kuva 31. Yläkerran lattian alkuperäinen sablonimaalaus. 

 

 

Kuva 32. Koskisen mallikirjasta. 



37 

 

4.1.2 Turun kaupungintalo 1885 

 

Kuva 33. Turun kaupungintalo vuonna 2014. 
 

Uusrenessanssin aikana ei pelkästään rakennettu uutta, vaan haluttiin korjata 

vanhat rakennukset uuden tyylin mukaisiksi. Näin kävi vuonna 1812 rakennetulle 

uusklassismia edustavalle Seurahuoneelle. Turun kaupungin ostettua rakennus 

vuonna 1878, päätti se kunnostaa siitä uuden raatihuoneen. Korjaustyöt valmistui-

vat vuonna 1885, jolloin rakennuksen julkisivu ja sisustus olivat saaneet uusrenes-

sanssiajalle tyypillisen koristeellisen ulkoasun (Kuva 33). Kaikki sisäpinna oli koris-

temaalattu ja rakennuksen julkisivu oli täyttynyt kipsikoristeista (Kuva 34). Sano-

mia Turusta (29.9 ja 1.10.1885) kirjoitettiin, että vanhasta ja huonokuntoisesta 

seurahuoneesta on sisustukseltaan ja ulkomuodoltaan tullut niin komea ”huone-

us”. Ulkomuodosta ei lehden mukaan tarvitse kertoa enempää, sillä jokainen voi 

sen itse nähdä ja siitä päätellä. Sanomia Turusta (29.9.1885) mukaan yläkerran 

juhlasaliin mentävien rappusten luonnollisen näköisesti ”harmaanvehreät” marmo-

roidut laatat olivat upeimpia koko rakennuksessa ja juhlasalin katon olevan niin 

voimakkaasti maalattu, että ne näyttävät alhaalta kolmiulotteiselta. Åbo Underrät-

telser (20.9.1885) kirjoitti marmorilaattojen olevan ehkä parasta koko juhlakerrok-

sessa ja niiden olevan varmasti hienoimpia jopa koko maassa. Tästä harmaanveh-

reästä marmoroinnista on tällä hetkellä nähtävissä vain pieni fragmentti rapun sei-

nässä (Kuva 35). 1.10.1885 ilmestyneessä lehdessä kerrottiin, että Samuel Koski-

nen oli erinomaisen taitavalla työllänsä ja tehokkaalla tavalla saanut toteutettua 

arkkitehdin aatteen ja että työmies on palkkansa ansainnut. Seurahuoneen maa-

laustyöt olivat S. Koskisen uran ensimmäinen merkittävin työ Turussa (Sanomia 

Turusta 1.10.1885).  Samaisessa lehdessä oli myös pitkä kirjoitus Koskisen kehit-
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tymishistoriasta esimerkkinä toisille työmiehille, mitä ahkeruus ja toimi saavat ai-

kaiseksi. 

 

Kuva 34. Julkisivun runsaat kipsikoristeet. 

 

 

Kuva 35. Fragmentti rappusten harmaanvehreästä marmoroinnista.  
 

Vuonna 1895 otetussa kuvasta voi nähdä miten juhlasalin sivutilan katon koriste-

maalaus perustui pääosin vuoseurauksesta (Kuva 36). Kaupungin talon väritutki-

muksissa selvisi, että kaikki alkuperäiset koristemaalaukset oli ennen päälle maa-

lausta pesty pois ja niistä oli vain nähtävissä joitain viitteitä (Selonen 2014). Kuvan 

37 puttopojan fragmentti on samassa kohdassa mitä kuvassa 36 oikean puoleinen 

ympyrä, jossa on jokin vaakunan tapainen maalaus. Joten puttopoika on tehty 
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myöhemmässä vaiheessa. Saarivuoren (2008, 30) dokumentoinnin mukaan vuo-

den 1910 vaiheilla juhlasalin tummat uusrenessanssimaalaukset muutettiin vaa-

leammiksi, joten mahdollisesti puttopoika tämän ajan maalaus. Vanhoista kuvista 

voi nähdä myös hämärästi seinäpeilien koristemaalaukset, joista seiniin jätetyissä 

fragmenteissa on nähtävissä viitteitä.  

 

Kuva 36. Kuva juhlasalin sivutilan katosta vuonna 1895 (Turun museokeskus). 

 

 

Kuva 37. Myöhemmin päälle maalattu puttopoika.  
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4.1.3 Brinkkalan talo 1886 

 

Kuva 38. Brinkkalan talo vuonna 2014. 
 

Brinkkalan talo koki myös muutoksen uusrenessanssin myötä vuonna 1886 (Kuva 

38). Silloisena Raatihuoneena toiminutta rakennus Sanomia Turusta (3.11.1886) 

mukaan kunnostettiin sekä sisältä, että ulkoa. Lehden mukaan ulkomuoto on niin 

kaunis, kun tällaisesta vanhasta rakennuksesta voidaan odottaa, ja vaikka kunnos-

tustöissä on pyritty säästämään kunnan varoja, ei sen tarkoitusperää ja kauneutta 

ollut silti laiminlyöty. Lehdessä kerrottiin myös, miten pääkäytävä oli vaaleaa mar-

morointia, tummanpunaisine pylväineen. Suurinta huomiota lehden mukaan herätti 

kuitenkin taidokkaasti ja sievästi maalatut kokoushuoneet.  

Näitä huoneita katsellessaan huomaan selwästi, kuinka wähillä waroil-
la saadaan paljon aikakaan, kun maan taitawa mies on joutunut työtä 
johtamaan. Täällä nähdään kyllä ett´ei aina tarwita kultaa, pronssia ei-
kä loistawia wärejä saadaksensa tomeen jotain kaunista. (Sanomia 
Turusta 3.11.1886). 

Vuonna 1996 Brinkkalan talo kunnostetiin perusteellisesti ja kaikista sisäpinnoista 

tehtiin väritutkimukset. Väritutkimusten perusteella yläkerran kadunpuoleisiin 

huoneisiin ja rappukäytävään pyrittiin palauttamaan 1886 tehdyt 

koristemaalaukset. Parhaiten säilyneet maalaukset löytyivät istuntosalista, jossa 

ölymaalilla maalatut seinät olivat niinkin hyvässä kunnossa, että ne saatiin 

kokonaan esiin ja korjattua (Kuva 39). Myös istuntosalin katon koristemaalaus oli 



41 

 

suhteellisen hyvin säilyneet, mutta liimamaalilla maalatut katot oli sen verran 

kuluneet, että sinne jätettiin ainoastaan frakmentit vanhoista maalauksista (Kuva 

40).  

 

Kuva 39. Istuntosalin seinäornamentti.  
 

Salin seinät on maalattu hyvin tyypillisillä uusrenessanssiajan väreillä. Ruskeat ja 

tummanruskeanpunaiset värit oli käytettyjä juuri seinissä. Salin seinien ornamentti 

ja väritys on hyvin samanlainen kuin kuvassa 22, joka on otettu Helsinkiläisestä 

kerrostalon porrashuoneesta.  

 

Kuva 40. Istuntosalin katon fragmentti. 
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Brinkkalan talon istuntosalin koristemaalaukset ovat kauniit ja yksinkertaiset. Maa-

laukset on kaikki tehty sablonilla, siveltimellä on maalattu ainoastaan kultaisia te-

hostuksia ja viivoituksia.  Lehdessäkin mainittiin, että kaupungin varoja on osattu 

säästää ilman, että kauneus olisi siinä kärsinyt. Kaikki talon koristemaalaukset 

ovat helposti ja nopeasti toteutettavissa, niistä puuttuu aikaa vievät yksityiskohdat 

ja krumeluurit, sekä kalliit värit. Istuntosalin ja porrashuoneen kattoja lukuun otta-

matta talon muiden huoneiden kattoja ei ole voitu palauttaa vuoden 1886 asuun. 

 

Kuva 41. Brinkkalan talon rappukäytävä. 
 

Lehden mukaan pääkäytävä oli maalattu vaalealla marmorilla tumman punaisin 

pylväin. Värikerroksista voi nähdä, että rappukäytävän seinät oli marmoroitu uudel-

leen alkuperäisen S. Koskisen maalausten päälle hieman vaaleammilla sävyillä. 

Vuonna 1996 tehdyssä remontissa porrashuoneen seinät maalattiin suurimmilta 

osin tämän vaaleamman marmoroinnin mukaisiksi, ainoastaan ullakolle meneviin 

seiniin palautettiin vuoden 1886 mukaiset marmoroinnit (Kuva 41).  
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4.1.4 Petreliuksen talo 1888 

 

Kuva 42. Petreliuksen talo 2014. 
 

Vuonna 1888 Kauppaneuvos G. A. Petrelius rakennutti kivisen asuin- ja liikera-

kennuksen Linnankatu 16:een (Kuva 42). Sanomia Turusta 18.10.1888 lehden 

mukaan rakennus oli epäilemättä suurin yksityisen tähän asti rakennuttama ra-

kennus ja siinä oli kaikki nykyajan mukavuudet, kuten vesijohto ja viemäri, joka 

johti suoraan Aurajokeen. Lehdessä kerrottiin myös, miten talossa oli 50 tulisijalla 

varustettua huonetta kolmessa kerroksessa ja alimmassa kerroksessa oli yksin-

omaan kauniisti sisustettuja kauppapuoteja. Talon julkisivu, joka oli Linnankadulle 

päin, oli muhkea ja kauniisti koristeltu. Eteinen sekä toiseen ja kolmanteen kerrok-

seen johtavat portaat oli erittäin kauniisti maalatut maalari S. Koskisen johdolla. 

Kaikki talon maalaustyöt oli maalarimestari S. Koskisen toimittamia (Sanomia Tu-

rusta 18.10.1888).  

Porrashuoneen yläkerran kauniisti koristemaalattu katto voi hyvinkin olla alkupe-

räinen, mutta ilman lähempää tutkimusta siitä ei voi olla täysin varma (Kuva 43). 

Kuvasta 44 voi huomata, että groteskin oikeaa puolta on paikattu tummemmilla 

sävyillä ja kuvassa 45 vasemman puoleisen puton ruumis on muita tummempi. 

Sävyt on hyvin samat mitä sisääntuloaulan katossa on käytetty, joka on hyvin tö-

kerön oloinen ja ei niin ammattimaisesti tehty. Mutta miksi ainoastaan joitain yksi-

tyiskohtia olisi korjattavaa? Turun Ammattiopisto aloitti toimintansa tässä raken-
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nuksessa vuonna 1929 (Laineenkare 1999, 16–17). Olisiko mahdollista, että si-

sääntuloaulan katto ja paikkaukset olisivat silloisten opiskelijoitten harjoituksia?  

 

Kuva 43. Porraskäytävän ylin kerros. 
 

Lisäksi kuvasta 45 voi havaita, että jokaisen puton kädestä lähtee vaaleampi väri-

alue satyyrin yläpuolella olevaan kuvioon. Onko mahdollista, että paikkaus olisi 

tehty jo alkujaan, että työ edetessä Koskinen olisi muuttanutkin suunnitelmaa. 

Nämä korjaukset ovat huomattavasti taidokkaammin tehty, mitä esim. puton korja-

us ja vaaleammat alueet näyttäisivät tulleen ajan saatossa esiin.  Koskisen malli-

kirjasta löydetty siivekäs puttopoika (Kuva 46) muistuttaa erehdyttävästi Petreliuk-

sen katon puttopoikaa, tosin maalauksen putto on yksityiskohtaisempi ja treena-

tumpi mitä mallikirjan putto. Molemmilla on samantyyliset lehdet alaruumina ja kä-

det kannattelevat sivuilla nauhaa. 
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Kuva 44. Yläkerran katon satyyri ja groteskit.  

 

 

Kuva 45. Yläkerran keskikaton koristemaalaus. 
 

 

Kuva 46. Koskisen mallikirjasta. 
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4.1.5 Linblomin talo 1891 (purettiin 1956) 

 

Kuva 47. Lindblomin talo 1890-luvulla (Lahtinen, 2009, 102). 
 

Turun kauneimpana ja jopa Suomen koristelluimpana talona pidetty rakennus si-

jaitsi Kauppiaskadulla nykyisen Wiklundin tontilla. Kauppias Lindblomin rakennut-

tama talo valmistui vuonna 1891 ja se edusti ehdotonta huippua uusrenessanssi-

tyylin rakentamisessa (Kuva 47). Julkisivu oli koristeltu korinttilaisilla kaksoispyl-

väillä, kuvapatsailla, voimakkaasti profiloiduilla listoilla ja koristeellisilla torneilla. 

Koristeellisuus ei jäänyt ainoastaan ulos, vaan rakennuksen eteisaula ja portaikko 

oli todella kauniisti ja runsain kuvioin koristeltu. Rakennuksen koristemaalaukset 

olivat tehneet S. Koskisen lisäksi koristemaalarit Ehrling ja Ekstam (Kalpa 1969, 

68). Aura lehdessä (Aura 12.7.1891) kerrottiin, että maalaustyöt on suurimmalta 

osin tehnyt S. Koskinen ja vähempi osa on Ekstam tekemiä. Oletettavaan on, että 

Koskisen suurempi työn osuus tuli pitkälti perusmaalaustyöstä, sillä hänellä työs-

kenteli näihin aikoihin lähes 70 työmiestä.  Lisäksi voidaan arvailla, että olisiko 

henkilökuviin erikoistunut Ehrling mahdollisesti maalannut naishahmot porrashuo-

neen seiniin (Kuva 49). 1950-luvun alussa, ennen rakennuksen purkua, oli lehdis-

sä lausuntoja, joissa uuden arkkitehtipolven mielestä koristeellinen talo oli arvoton 

ja se pilasi torimiljöön (Lahtinen 2009, 101–102). Murtojärven (2011) mukaan ra-

kennus oli 50-luvulla rapistunut hoidon puutteesta ja se oli lähtenyt vajoamaan 

Turun saviseen maahan, joten kunnostamien olisi tullut liian kalliiksi kaupungille. 

Rakennus purettiin vuonna 1956. 
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Kuva 48. Porrashuone ylätasanne (Turun museokeskus/Turun Sanomat). 

 

 

Kuva 49. Porrashuoneen holvikatot ja marmoroidut pylväät (Museokeskus/Turun 
Sanomat). 
 

Kuvista 48–51 voi nähdä miten upea Lindblomin talon pääporrashuone oli ollut. 

Ylimmän kerroksen katto oli täynnä yksityiskohtia ja mitä mielikuvituksellisimpia 

groteskeja. Pitkäkaulaisia joutsenia, joilla on naisen pää tai hevonen jonka taka-

ruumis on lohikäärmeen häntä. Mustavalkokuvan tummuus eroista voidaan päätel-

lä, että katossa oli käytetty todella paljon eri värejä ja ne ovat olleet suhteellisen 

voimakkaita (Kuva 50). Näiden maalauksien teko on vaatinut tekijältään todella 
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korkeaa ammattitaitoa, sillä tämän tyyliset koristemaalaukset pitää maalata kaikki 

käsivaraisesti. Yhtä näin näyttävää ja täynnä yksityiskohtia olevaa koristemaalaus-

ta tulee harvoin vastaan. 

 

Kuva 50. Porrashuoneen ylimmän kerroksen katto (Turun museokeskus/Turun 
Sanomat). 

 
Koskisen mallikirjoista löydetty koristemaalausmalli (Kuva 52) on selvästikin ollut 

mallina Lindblomin talon porrashuoneen katon koristemaalauksessa. Kuvassa on 

sama kahta pöllöä taluttava nainen ja hänen jaloissa oleva ihmispäinen griippi. 

Pitkäkaulainen siivekäs eläin, jolla on pitkä kaula ja naisen pää, sekä neliön päällä 

varjon alla hajareisin seisova poika. Lisäksi vastaava neliö monine yksityiskohti-

neen löytyy myös katon maalauksesta. Tämä kuva antaa hiukan suuntaa siitä, 

minkä värinen katto on voinut olla. Tosin maalareitten ammattiylpeys ei Tarjanteen 

(2007, 57) mukaan sallinut suoraa kopiointia, vaan eri mallikirjojen kuvia ja värejä 

yhdisteltiin omien mieltymysten ja näkemysten mukaan. Lindblomin talon katossa-

kin tämä näkyy, sillä koristemaalausmallista on otettu ainoastaan joitain osioita. 
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Kuva 51. Yksityiskohtaisempi kuva katosta. 

 

 

Kuva 52. Koskisen mallikirjan koristemaalausmalli. 
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4.1.6 Säästöpankintalo 1891 

 

Kuva 53. Turun säästöpankintalo 2014. 
 

Turun säästöpankin rakennus on hyvä esimerkki uusrenessanssin vaikutuksesta 

rahalaitosten rakentamiseen (Kuva 53). Soiri-Snellman (1991, 34) mukaan Turun 

Säästöpankin talossa on otettu mallia firenzeläisestä kolmikerroksisesta renes-

sanssipalatsista, Palazzo Strozzista.  

Rakennuksen koristemaalauksia on S. Koskisen lisäksi ollut tekemässä maalari-

mestari I. Elg. Koskisen pankille toukokuussa 1891 antaman laskun perusteella 

pystytään tarkasti tietämään mitkä tilat olivat hänen maalamat, mutta maalausten 

aiheet eivät laskusta selviä. Koskinen töitä oli pankin ensimmäisen kerroksen tär-

keimmät tilat, joita oli pankkisali ja johtokunnansali (mts. 61). Myös Sanomia Tu-

rusta (31.12.1890) selviää, että S. Koskinen oli maalannut ensimmäisen kerroksen 

tilat ja Elg eteisen ja rappukäytävän. Lisäksi lehdessä mainitaan, että yläkerran 

huoneet oli tehty yhdessä. Koskisen laskusta selviä myös millä maaleilla salit oli 

maalattu. Puolet pienenemästä laskusta voitiin päätellä myös, että pankkisali oli 

johtokunnansalia vaatimattomammin maalattu. Laskun mukaan tuhoutuneen 

pankkisalin kattoon oli maalattu öljymaalilla reunoja kiertävät koristemaalaukset ja 

seinät sekä kaksi pilaria olivat marmoroituja (Soiri-Snellman 1991, 61). Johtokun-

nansali koristemaalaukset ovat edelleen esillä ja täysin alkuperäisessä kunnossa, 

ainoastaan joitain puhdistuksia sille on ajan saatossa tehty (mts. 80). Katto on ja-

ettu kasetteihin kipsilistoilla, joissa on reunaprofiilina akantuslehtinauhat ja upeat 
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kukkakoristeet. Kasettien sinisissä pohjissa on todella taidokkaasti ja yksityiskoh-

taisesti öljymaalilla maalatut koristekuviot (Kuva 55). Koko huonetta kiertää Koski-

sen töissä usein esiintyvä palmikkonauha (Kuva 56). Salin sivulaivan kaseteissa 

on vaalealla pohjalle maalattu runsas koristelu, jonka keskellä on sininen ympyrä. 

Ympyröihin on maalattu liike-elämän ja teollisuuden attribuutteja, joita käytettiin 

yleisesti ja taitavasti koristeaiheina (mts. 64). Soiri-Snellmanin (s. 63) mukaan joh-

tokunnansali on Koskisen maalausliikkeen taidonnäyte. Johtokunnansaliin johta-

vasta eteisen katossa on myös edelleen nähtävissä Koskisen alkuperäinen katto-

maalaus (Kuva 57). Myös tämä katto on maalattu öljymaalilla. Johtokunnansalissa 

toimii tällä hetkellä yökerho, joten maalaukset ovat kaikkien nähtävissä, ainoas-

taan ravintolan hämärä ja vihertävä valo ei päästä maalauksia täysin oikeuksiin. 

 

 

Kuva 54. Johtokunnansalin katto 2014. 



52 

 

 

 

Kuva 55. Johtokunnan salin katon nurkka kuvio. 

 

 

Kuva 56. Johtokunnansalia kiertävä palmikkonauha. 

 

 

Kuva 57. Eteisen kattomaalaus. 
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4.1.7 VPK-talo 1892 

 

Kuva 58. Turun VPK-talo 2014. 
 

Turun VPK-talon (Kuva 58) valmistuminen oli suuri tapahtuma Turussa ja sitä odo-

tettiin malttamattomana. Vihdoinkin kaupungissa olisi konsertti- ja juhlasali mihin 

mahtuisi 800–1000 henkeä. Talo vihittiin käyttöön juhlavin menoin 30.10.1892 

(Soiri-Snellman 1992, 50). Vihkitilaisuudessa myös S. Koskinen sai kiitosta. Häntä 

kiitettiin siitä, että hänen tekemät maalaustyöt olivat paljon laajemmat ja perusteel-

lisemmat, mitä alkujaan oli sovittu (Turun Lehti 1.11.1892). 

Koristemaalauksista Reiniuksen piirustuksissa oli vain joitain viitteellisiä merkintöjä 

ja työselostuksessa oli maininta, että maalaustyöt pitää tehdä kunnolla ja koristei-

den teko kuuluu maalarimestarille. Lisäksi siinä mainittiin, että koristemaalaukset 

tulisi tehdä kuten Ruotsalaisessa tyttökoulussa. Kaikki VPK-talon koristemaalauk-

set teki S. Koskisen maalausliike. Koskisen työsuunnitelma ei ole säilynyt, mutta 

tiedetään, että hänen ehdotuksestaan salin puisten kasettien koristelut maalattiin 

ensin kankaalle ja kiinnitettiin tämän jälkeen paikoilleen. Lisäksi hänen ehdotuk-

sesta lehterillä ja salissa olevien pilarien alaosat maalattiin öljymaalilla, aikaisem-

min suunnitellun liimavärin sijaa (Soiri-Snellman 1992, 52). Åbo Tidning 

(30.10.1892) mukaan maalarimestari Koskinen oli maalannut eteisen katon hyvällä 

maulla tummilla, mutta lämpimillä väreillä. Turun lehdessä (1.11.1892) taas kirjoi-

tettiin, että S. Koskisen maalamalla koristeltu salin kato oli erityisen kaunis ja Aura 

lehdessä (30.10.1892) kirjoitettiin, että maalarimestari Koskinen ansaitsee saada 

työstään suuren kunnian. 
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VPK-talon koristemaalaukset maalattiin peittoon vuonna 1905 (Kuva 59), joten 

Koskisen maalaukset saivat olla esillä vain 13 vuotta. Yksityiskohtaisia kuvia maa-

lauksista ei ole, mutta joissain salista vuonna 1897 otetuissa mustavalkokuvissa 

koristemaalaukset näkyvät (Kuvat 60 ja 61) (Soiri-Snellman 1992, 55). Vuonna 

1992, jolloin rakennus täytti 100 vuotta, yksittäisiä koristemaalauksia kaivettiin 

esiin. Parvien etuosassa alimpana kiertävä sininen palmettinauhan rekonstruktio 

voi nähdä näyttämön molemmille sivuille (Kuva 62).  

 

Kuva 59. Juhlasali 2014. 

 

 

Kuva 60. Salin koristemaalauksia vuonna 1897 (Soiri-Snellman 1992, 58). 
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Kuva 61. Juhlasalin parven hovikatot 1897 (Soiri-Snellman 1992, 60). 

 

 

Kuva 62. Parvea kiertänyt palmettinauha. 
 

Porrasaulan katon koristemaalaukset ovat rekonstruktioita, mutta niistä voidaan 

hyvin nähdä minkä tyylisiä koristemaalaukset rakennuksessa olivat olleet (Kuva 

63).   

 

Kuva 63. Porrashuoneen katon rekonstruktio. 
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Kuva 64. Koristemaalausmalli salin katon kasetista. 
 

Vuonna 1992 tehdyssä salin katon väritutkimuksissa saatiin selville minkä väriset 

kasettien koristemaalaukset olivat mahdollisesti olleet. Koristemaalauksen kuviota 

oli vaikea saada esiin, mutta se pyrittiin kopioimaan mahdollisimman tarkasti ku-

van 61 perusteella (Soiri-Snelman 1992, 58). Tästä mallimaalauksesta on tehty 

taulu, jonka voi nähdä juhlasalin parvella (Kuva 64). Mielestäni mallimaalaus ei 

täysin kerro minkälainen alkuperäinen maalaus oli ollut, sillä kuvaa 60 katsoessa 

voi huomata, että alkuperäinen maalaus on ollut mallia näyttävämpi. Mallista puut-

tuu kokonaan kolmiulotteisuus ja yksityiskohdat, minkä vanhasta epätarkasta ku-

vastakin voi mielestäni havaita. 
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4.1.8 Juseliuksen talo 1892 

 

Kuva 65. Juseliuksen talo 2014. 
 

Tehtailija C. F. Juselius rakennutti vuonna 1892 asuinrakennuksen Uudenmaan- ja 

Hämeenkadun kulmaan, jonka ulkoasu edustaa tyypillistä uusrenessanssin ihan-

noimaa renessanssipalatsia (Kuva 65).  Alkujaan rakennuksesta oli tarkoitus tulla 

huomattavasti suurempi kokonaisuus, mutta jostain syystä se jäi kuitenkin totutta-

matta (Laaksonen 2002, 192). Maalaustyöt talossa tiedetään olevan S. Koskinen 

tekemiä. Laaksosen (2014) mukaan tieto perustuu vanhaan lehtikirjoitukseen, mut-

ta tätä kyseistä lehteä en ikävä kyllä onnistunut löytämään. Rakennuksessa on 

ainoastaan yksi alkuperäinen maalaus, jota ei ole vuosien saatossa ylimaalattu, 

porrashuoneen katossa oleva C. G. Wetterstrandin taivasmaalaus puttopoikineen 

(Kuva 66). Juseiluksen talo oli tiettävästi ensimmäinen kohde, jossa Koskinen oli 

yhteistyössä ruotsalaisen koristemaalari C. G. Wetterstrandin kanssa. 
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Kuva 66. C. G. Wetterstrandin maalama kattomaalaus. 
 

Porrashuone on muutekin todella koristeellinen, vaikka muita koristemaalauksia ei 

enää ole jäljellä. Seinissä ja katoissa on runsaasti näyttäviä kipsikoristeita, pylväi-

den päissä korinttilaisia kapiteeleja, katon rajoissa festoneja ja koristeellisia konso-

leita (Kuva 67).  Tosin porrashuone on tällä hetkellä todella huonossa ja likaisessa 

kunnossa ja kaipaisi kipeästi kunnostusta. 

 

Kuva 67. Rappukäytävän näyttävät kipsikoristeet. 
 

Vuonna 1999 rakennuksen ylimmän kerroksen kahteen huoneeseen tehtiin väri-

tutkimukset ja löydetyn koristemaalauksen perusteella yhteen huoneeseen tehtiin 

alkuperäisestä koristemaalauksesta rekonstruktio (Kuva 68). Lisäksi 2000-luvun 

aikana lähes kaikkiin rakennuksen sisäpintoihin on tehty väritutkimukset, joista on 

nähtävissä fragmentteja eri puolilla taloa (Kuva 69) (Heino 2014). Niistä voidaan 
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päätellä, että koko talo on ollut todella näyttävästi koristeltu. Myös rappukäytävän 

seinät ja katot ovat olleet koristemaalattuja, mutta niiden esille otto on selvästikin 

ollut vaikeaa, koska fragmentit ovat tosi epäselviä. Kuvien 68 ja 69 molemmat 

arabeskikoristemaalaukset ovat hyvin samanlaisia, keveitä lehtikiemuroita ja run-

sain värein. Näitä samantyylisiä koristemaalauksia Koskinen käytti myös kolme 

vuotta myöhemmin Dahlströmin palatsissa. 

 

Kuva 68. Yläkerran huoneen kattomaalauksen rekonstruktio. 

 

 

Kuva 69. Katon koristemaalausfragmentti. 
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4.1.9 Dahlströmin palatsi 1895 

 

Kuva 70. Dahlströmin palatsi 2014. 
 

Kauppaneuvos Ernest Dahlström rakennutti Aurajoen rantaan Piispankadulle 

vuonna 1895 yksityiskodin perheelleen (Kuva 70). Uusrenessanssipalatsin suun-

nitteli arkkitehti G. Nyströmin ja se edustaa Kupilan (2005, 3) mukaan malliltaan 

sekä italialaista renessanssia että englantilaista palladionismia. Dahlströmin kuol-

tuaan rakennus siirtyi testamentin ehtojen mukaan ensin hänen pojalleen ja tämän 

jälkeen Åbo Akademille (Kupila 2005, 3).  Nykyään Humanisticumina tunnettu ra-

kennus koki täydellisen peruskorjauksen vuonna 2005. Tuolloin myös kaikista si-

säpinnoista tehtiin väritutkimukset ja vanhat peitetyt koristemaalaukset palautettiin 

vuoden 1895 mukaisiksi. Rakennuksessa on säilynyt joitain maalauksia myös il-

man päällemaalausta ja nämä ainoastaan paikattiin ja puhdistettiin (Heino 2014). 

Alkuperäisiä maalauksia voi nähdä eteisen ja eteisaulan seinissä (Kuva 71), sekä 

alakerran salin (Kuva 72) ja yläkerran vierashuoneen katoissa (Kuva 73). Eteisen 

ja aulan freskot ovat jo Juseliuksen talosta tutun Wetterstrandin maalamat. Åbo 

Tidning (5.11.1895) mukaan kaikki maalaustyöt oli S. Koskisen tekemät, joten 

Koskinen oli täytynyt jälleen palkata Wetterstrandin tekemään nämä koristemaala-

ukset. Alakerran salista voi nähdä hyvin, miten uusrenessanssi ajan rakennukses-

sa voitiin yksi huone koristella uusrokokoo tyylin mukaiseksi. 
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Kuva 71. Wetterstrandin maalamaa friisi eteisaulan seinissä. 

 

 

Kuva 72. Alakerran salin alkuperäinen kattomaalaus. 

 

 

Kuva 73. Yläkerran vierashuoneen alkuperäinen maalaus. 
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4.1.10 Ruotsalainen teatteri 1897 

 

Kuva 74. Turun ruotsalainen teatteri 2014. 
 

Turun ruotsalainen teatteri (Kuva 74) eli Åbo svenska teater valmistui vuonna 

1837 (Viljo 1989, 12).  Kesällä vuonna 1897 teatteri koki perusteellisen uudistuk-

sen, jolloin salonki ja käytävät maalattiin uudelleen. Koristelun suunnitteli arkkitehti 

A. Kajaus ja toteutuksen teki S. Koskisen maalausliike. Viljon mukaan orkeste-

risyvennyksen seiniin tehtiin pähkinäjäljitelmää (mts. 40). Suoranto (1994, 55) viit-

taa kirjoituksessaan teatterin arkistoista löytyneeseen S. Koskisen 31.12.1897 an-

tamaan työselostukseen ja laskuun. Siinä mainitaan, että kaikki tilat viinikellarista 

näyttämösaliin maalattiin. Salongin seinä- ja kattopinnat paklattiin ja maalattiin 3-4 

kertaan ja seiniin tuli sinooperia, joka vernissattiin. Kattolista ja katsomon parven 

näkyvät osat, sekä orkesteria lähinnä olevat pilasteri koristeltiin kultaornamentein, 

myös penkit ja lattia maalattiin. Teatterin salin kattoplafondin vanhat värit pestiin 

pois ja maalattiin uudelleen. Kattoplafondin maalaamiseen Koskinen palkkasi jo 

Juseliuksen talosta sekä Dahlströmin palatsista tutuksi tulleen ruotsalaisen koris-

temaalari Wetterstrandin. Wetterstrandin maalaus on edelleen nähtävissä teatteri-

salissa (Kuva 75). Vuonna 2013 kattoa konservoitiin ja siinä selvisi, että plafondin 

reunoilla olevat koristemaalaukset eivät ole alkuperäiset, vaan vaalean maalauk-

sen alla oli nähtävissä tumansinistä koristemaalausta (Selonen 2014).  
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Kuva 75. Teatterisalin katon koristemaalaukset. 
 

Wetterstrandin maalauksen lisäksi, ainoa koristemaalaus joka on mahdollisesti 

tehty vuonna 1897, on toisen kerroksen parvelle menevän käytävän katossa oleva 

yksinkertainen kattoa kiertävä nauhaornamentti. Väridokumentoinnin tehnyt henki-

lö on maalannut fragmentin nurkkaa 1800-luku (Kuva 76). 

 

Kuva 76. Parvelle menevän käytävän katon fragmentti. 
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4.2 Muualla Suomessa olevat rakennukset 

S. Koskisen maalausliike oli kuuluisa myös muualla Suomessa ja tässä on muu-

tama rakennus, joissa hänen liikkeensä mainitaan koristemaalaustöiden yhteydes-

sä. Tosin kunnian näistä töistä on saanut hänen silloinen työnjohtaja S. Wuorion, 

vaikka päävastuu näistä töistä oli kuitenkin Koskisella. Se kuka koristemaalaukset 

oli suunnitellut, ei ole tietoa. 

4.2.1 Malmgårdin kartano 1887–1889 

 

Kuva 77. Malmgårdin kartano (Happylobster 2014). 
 

Aikansa komeimpiin kartanoihin lukeutuva Malmgårdin kartano rakennettiin 1882–

1885 (Kuva 77), mutta maalaustyöt kartanossa tehtiin vasta 1887–1889. Raken-

nuksen omistaja Kreivi C.M. Creutz nimitettiin 1866 Turun ja Porin läänin kuver-

nööriksi, joten Tarjanteen (2007, 27) mukaan se voisi olla syy, miksi hän käytti tur-

kulaista maalausliikettä helsinkiläisen sijaan. Tosin tiedetään, että Koskisen oli 

aikansa arvostetuimpia koristemaalareita (Viljo 1999,66), joten onhan mahdollista, 

että hänen maineensa oli edesauttamassa tämän työn saamista.  Tarjanteen 

(2007, 27) mukaan Koskinen lähetti työnjohtajansa S. Wuorion tekemään kartanon 

maalaustyöt, jääden itse hoitamaan töitä Turkuun. Tästä johtuen maalaustyöt mai-

nitaan aina olleen Wuorion tekemiä. Tiettävästi ainakin yksi S. Koskisen maala-

reista, H. E. Nurmi, oli myös kartanon työmaalla (Tarjanne 2007, 29).  

Malmgårdin kartanon koristemaalaukset ovat tiettävästi kaikki säilyneet näihin päi-

viin asti täysin alkuperäisinä ja mitään korjauksia niihin ei ole tarvinnut tehdä. 
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Näyttävin kattomaalaus löytyy yläkerran juhlasalista (Kuva 78). Salin yleisväritys 

on hyvin lämmin ja punertavan sävyinen, ainoastaan seiniä kiertää sininen friisi 

toimii tehosteena (Kuva 79). Olemukseltaan hyvin samanlainen sininen friisi löytyy 

myös Tampereen raatihuoneen juhlasalista ja porrasalusta (Kuva 83). Huomioita-

vaa on, että myös useissa muissa Koskisen kohteista löytyy hyvin samankaltaista 

sinistä. Jollei isona pintana, niin vähintäänkin tehosteena.  

 

Kuva 78. Kartanon juhlasali (Nokela & Hagelstam 2008, 36). 
 

Kuvassa 79 ylimpänä näkyy osa keskikattoa kiertävästä koristemaalauksesta, tä-

mä samainen maalaus löytyy myös vuonna 1890 valmistuneen Säätytalon kans-

liahuoneen katossa (Kuva 89). Pääkuviosta lähtevä akantuslehtinen nauhamainen 

ornamenttikuvio on myös lähes sama mitä säätytalossa.  Vaikka suurin osa koris-

temaalauksista on tehty sablonilla, niin kuvasta 80 voi nähdä miten taidokkaasti 

enkelihahmo on siveltimellä maalattu ja runsaasti siinä on värejä käytetty. Maalaus 

on todelle yksityiskohtainen ja vaatii tekijältään taiteellista ammattitaitoa. Lisäksi 

kuvassa näkyy mm. Säätopankin talossa ja VPK-talossa esiintynyt palmikkonau-

ha. 
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Kuva 79. Juhlasalin koristemaalauksia (Nokela & Hagelstam 2008, 38). 
 
 

 

Kuva 80. Katon upea yksityiskohta (Happylobster 2014). 
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4.2.2 Tampereen raatihuone 1889 

 

Kuva 81. Tampereen raatihuone (Järvelä 2007, 115). 
 

Tampereen raatihuoneen (Kuva 81) peruskivi muurattiin vuonna 1888, mutta maa-

laustöihin päästin vasta 1889. S. Koskinen maalausliike sai tehdäkseen eteishallin, 

portaikon ja juhlakerroksen koristemaalaukset. Muiden tilojen maalaustyöt suoritti 

paikallinen maalausliike. Keväästä syyskuun puoleen väliin kestänyttä työmaata 

johti S. Wuorio ja hänellä oli Tarjanteen (2007, 29) mukaan kahdeksan S. Koski-

sen maalaria mukana. Juhlasalin koristemaalaukset ovat säilyneet lähes koske-

mattomina, ainoastaan ne on puhdistettu (Kuva 82). Eteisaulan ja portaikon koris-

temaalaukset oli aikoinaan maalattu peittoon, mutta vuonna 1966 tehdyssä perus-

korjauksessa ne otettiin uudelleen esiin (Tarjanne 2007, 29). Koskisen mallikirjois-

ta löytyi juhlasalin seiniä kiertävän friisin esikuva (Kuva 83), tosin maalaus on pal-

jon yksinkertaisempi ja tyylitellympi, mitä mallikirjassa (Kuva 84). Tämä on hyvä 

esimerkki siitä miten koristemaalarit ottivat aiheita ja ideoita mallikirjoista, muun-

nellen niitä itselleen ja kohteeseen sopiviksi.  
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Kuva 82 Juhlasalin katon alkuperäiset koristemaalaukset (Järvelä 2007, 42). 
 

 

 

Kuva 83. Juhlasalin seiniä kiertävä friisi. 
 

 

 

Kuva 84. Koskisen mallikirjasta. 
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4.2.3 Valtionarkisto (Hki) 1889–1890 

 

Kuva 85. Helsingin valtionarkisto.  
 

Gustaf Nyströmin suunnittelemassa valtionarkistossa (Kuva 85) maalaustyöt aloi-

tettiin syyskuussa 1889 ja ne jatkuivat läpi talven. Rakennustoimikunnan säilyneis-

tä papereista ei selviä, miksi turkulainen S. Koskisen maalausliike sai tehdäkseen 

maalaustyöt. Tarjanteen (2007, 29) mukaan Nyström oli kirjeessä pyytänyt Koski-

selta maalaustöiden hinta-arviota ja joka hänen mukaan myös tarkoitti sitä, että 

maalausurakasta ei olisi järjestetty tarjouskilpailua. Tarjanne (2007, 29) epäili, että 

Nyström olisi tuntenut Koskisen tai hänen maineensa entuudestaan, tai joku Valti-

onarkiston rakennustoimikunnassa oli hänet tuntenut. Työmaata johti jälleen S. 

Wuorio, jonka signeeraukset ovat nähtävissä tutkijasalin kolmessa neljästä ikku-

naseinän pilareita koristavissa medaljongeissa (Tarjanne 2007, 29–30). Lukkari-

sen (1990, 56) mukaan S. Koskisen maalausliike sai urakan hallin, yhdyskäytävän, 

tutkijasalin ja toimistohuoneiden maalauskoristeista. Lukkarinen luonnehti, että 

eteisaulan koristemaalausten olevan pompeijilaistyylisiä ja, että tekijänä pidetään 

S. Koskisen palveluksessa ollutta S. Wuoriota (Kuva 86). Tampereen raatihuo-

neen salin katossa on hyvin samanlainen enkeli (Kuva 82), mitä valtionarkiston 

tutkijasalin katossa (Kuva 87). 



70 

 

 

Kuva 86. Valtionarkiston käytävä (Lukkarinen 1990, 56). 
 

 

 

Kuva 87. Tutkijasalin katto (Anna Ripatti 2014). 
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4.2.4 Säätytalo (Hki) 1890–1891 

 

Kuva 88. Säätytalo. 
 

Säätytalo (Kuva 88) rakennettiin vuonna 1890–1891 aatelittomien säätyjen koko-

ustilaksi. Maaliskuussa 1890 Uusi Suometar lehdessä oli ilmoitus otsikolla Maala-

ustyötä. Siinä kehotettiin ottamaan yhteyttä arkkitehti Nyströmiin ne, jotka olisivat 

halukkaita ottamaan tehdäkseen kaikki Säätyhuoneen maalaustyöt ulkoa että si-

sältä (Uusi Suometar 2.3.1890) S. Koskinen ja S. Wuorio, joka ei enää ollut Koski-

sen palveluksessa, jättivät yhdessä selvästi muita halvemman tarjouksen (Tarjan-

ne 2007, 32). Tarjanteen (s. 32) mukaan ei ole selvyyttä siitä, kuinka he maalaus-

työt olivat jakaneet, vai olivatko jakaneet lainkaan. Urakkasopimuksessa molempi-

en herrojen nimet olivat vierekkäin. Tarjanteen mielestä syy S. Koskisen mu-

kanaoloon oli se, että vasta yritystoimintansa aloittanut S. Wuorio tarvitsi häneltä 

käytännön apua sekä työvoimaan. Tiettävästi ainakin samainen Koskisen maalari, 

H. E. Nurmi, joka oli Wuorion kanssa Malmgårdin kartanossa, oli myös Säätyta-

lossa. Säätytalon työmaata johti ensisijaisesti Wuorio, koski Koskinen itse oli Viljon 

(1999, 66) mukaan pääasiassa Turussa. Lisäksi Viljo (1999, 66) tiesi kertoa, että 

Wuorion olisi koonnut maalarityöryhmää myös Ruotsista ja näiden mukana myös 

Wetterstrandin. 
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Kuva 89. Kansliahuoneen katto (Viljo 1999, 67). 
 

4.3 Uusrenessanssin jälkeen 

Uusrenessanssin aika oli Suomessa suhteellisen lyhyt. Turussa ensimmäinen sel-

keästi tyylin mukainen rakennus oli Koskisen oma talo sekä 1884 rakennettu Ed-

grenin talo Aurakatu 5:ssa, jossa myös Koskisen maalausliikkeen tiedetään olleen 

vuonna 1896 tekemässä koristemaalauksia (Sanomia Turusta 15.7.1896). Viimei-

simpiä uusrenessanssiajan rakennuksia Turussa oli Verdandin talo 1898 Aurakatu 

2, jonka koristemaalaukset Koskinen oli tehnyt yhdessä I. Elgin kanssa (Partanen 

2010, 25). Kolme vuotta myöhemmin, vuonna 1901 Koskisen maalausliike oli te-

kemässä maalaustyöt Leipurimestari Jernvallin talossa Kaskenkatu 1:ssä, joka 

edusti jo täysin kansallisaatteen mukana tuomaa jugendtyyliä (Sanomia Turusta 

22.12.1901). Näissä edellä mainituissa rakennuksissa ei ole enää jäljellä Koskisen 

maalausliikkeen koristemaalauksia ja siksi en niistä sen enempää. Mikaelin kirkko 

on ainoa 1900-luvun puolella, jossa niitä on edelleen nähtävissä. 
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4.3.1 Turun Mikaelinkirkko 1904 

 

Kuva 90. Mikaelin kirkko 2014. 
 

Arkkitehti L. Sonckin vuonna 1895 suunnittelema Mikaelinkirkko vihittiin käyttöön 

5.2.1905 (Kuva 90). Uudessa Aurassa (14.6.1904) oli teksti, jossa kerrottiin uuden 

kirkon olevan jo siinä vaiheessa, että sen holveja oli alettu maalaamaan ja koris-

telmaan. Lehden mukaan maalaamiseen käytetään vaaleita värejä, keltaista sekä 

vihreää ja maalaustyöt oli annettu maalarimestari S. Koskiselle (Kuva 91).  

Pitkän rakennusprojektin aikana tyyli ehti jo muuttua, tästä johtuen uusgotiikkaa 

edustavan kirkon sisätiloissa on jugendhenkiset koristemaalaukset. Sonck teki 

koristemaalauksista luonnokset ensin itse ja viimeistelyt arkkitehti M. Frelander.  

S. Koskinen sai piirustukset arkkitehdiltä pienissä erissä, joka huomattavasti vai-

keutti hänen työtään. Tästä syystä Koskinen oli uhannut lopettaa työt kokonaan ja 
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viedä työmiehensä pois, koska ei pystynyt tarjoamaan näille jatkuvaa ja säännöl-

listä työtä. (Syrjänen). 

 

Kuva 91. Kirkkosalin koristemaalaukset. 

 

1950-luvulla koristemaalaukset peitettiin, koska ne eivät edustaneet sen ajan kau-

neusihannetta, mutta 1984–86 tehdyssä korjauksissa ne kuitenkin palautettiin jäl-

leen (Turtiainen 2014). Kuvassa 92 on alkuperäisistä maalauksista jätetty frag-

mentti. 

 

Kuva 92. Alkuperäinen esilleotettu koristemaalaus.  
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5 Lopuksi 

Voidaan todeta, että suurin osa Turun uusrenessanssiajan rakennuksista oli Kos-

kisen maalausliikkeen maalaamia, vaikka Turussa oli tuohon aikaan useita taitavia 

koristemaalareita. Oliko S. Koskisen ammattitaito ylivoimasta muihin maalareihin 

nähden vai osasiko hän käyttää suhteitaan taitavasti hyväksi?  Koskinen oli poliitti-

sesti hyvin aktiivinen henkilö ja hänen nimensä näkyi usein monien turkulaisten 

merkittävien henkilöiden ja arkkitehtien yhteydessä mm. samoissa johtokunnissa 

ja valtuustoissa. Koskinen oli todistetusti hyvin taitava ja kunnianhimoinen koris-

temaalari, mutta uskon, että hänen yrityksen menestyminen johtui myös pitkälti 

hänen liikemiestaidoistaan.  Hänen tiedetään myös olleen hyvin halukas jakamaan 

osaamistaan ja olleen merkittävä henkilö perustamassa alan ammattikoulutusta 

Suomeen. Lisäksi S. Wuorion kanssa tekemät yhteistyö kertoo hänen epäitsek-

kyydestä ja halusta jakaa osaamistaan.  Säätytalon koristemaalaustyössä sanottiin 

S. Koskisen nimen olleen vain muodollisuus ja että S. Wuorion liike oli maalaukset 

suurimmaksi osaksi tehnyt. Tästä tulee mieleen, että mahtoiko S. Koskinen olla 

kokeneena liikkeenharjoittajana auttamassa S. Wuorion liikettä alkuun ja mikä 

merkitys Koskisella ylipäätänsä oli Wuorion liikkeen perustamisella. Hänellä kun 

riitti tarpeeksi töitä Turussa, joten olisiko hän kannustanut Wuoriota perustamaan 

yritystä?  

Vaikka Turussa 1950–60-luvulla sairastettiinkin niin sanottua Turun tautia, eli pal-

jon vanhoja arvorakennuksia purettiin uusien modernien talojen tieltä. Voimme 

kuitenkin olla tyytyväisiä, että edes näinkin monissa turkulaisissa rakennuksissa 

on edelleen nähtävissä Samuel Koskisen perintönä jättämää uusrenessanssin 

loistoa. 
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