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Tuulikki Kiilo 
26.2.2014 
 
 
Köyhäintalo  Kirkkovaltuusto päätti rakentaa Uuteen kaupunkiin köyhäintalon vuonna 
  1814. Köyhäintalo oli sijainnut jokirannassa, kirkon lähellä (nyk. Halli
  tuskadun länsipäässä) siihen saakka. Ensimmäiset rakennukset 1815, 
  lopullisesti valmis 1818. Kuusi huonetta, sali ja keittiö. Pihapiiriin lisäk
  si leivintupa, lato ja sauna. Osa talosta vuokrattiin aluksi venäläisten 
  sotilassairaalaksi (v:een 1827). 

 
Alue, Bulevardin varsi, sijaitsi silloin vielä harvaan asutun Uuden kau-
pungin keskustan puoleisella reunalla, lähellä kaupunkilaisten puutarha- 
ja puistoaluetta. 
 
Taloon otettiin kaupungin kaikkein kurjimpia köyhiä. Suurin osa asuk-
kaista vanhempia leskiä, kuten vuonna 1819 köyhäintaloon otettu vanha 
piika Anna Jöransdottir ja leski Walborg Schultz, mutta myös kokonaisia 
perheitä, kuten vuonna 1831 koditon, köyhä ja sokea merimies Michel 
Bredström vaimonsa ja lapsensa kanssa. Köyhäintaloon jouduttiin ha-
kemaan myös Hjorthin leski, koska hänen sisarensa Kokemäellä ei hoi-
tanut häntä siihen hintaan, mitä oli sovittu.  
 
Vuoteen 1826 saakka asukkaat saivat ilmeisesti seurakunnalta vähän vil-
jaa, mutta tällöin kirkkoneuvosto päätti tarjota asukkaille myös ruokaa. 
Ruoanlaittajaksi palkattiin ”urakoitsija”, jolle työ oli sitä kannattavam-
paa, mitä halvemmalla ruuan sai tehtyä.  
 
Köyhäintalon asukkaat jaettiin kolmeen luokkaan terveytensä ja työky-
kynsä puolesta.  
1. luokkaan kuuluivat sokeat, sänkypotilaat tai muuten työhön kykene-
mättömät. He saivat kaksi ateriaa päivässä, tarpeellisen hoidon, pesun ja 
lämmityksen.  
2. luokkaan kuuluivat työhön kykenevät vanhukset, jotka pystyivät kars-
taamaan ja kehräämään lankaa sekä silpomaan ja kuorimaan kasviksia. 
He saivat yhden aterian päivässä ja hoitivat itsensä sekä lämmityksen. 
3. luokkaan kuuluivat muut työhön kykenevät vanhukset, jotka olivat 
omatoimisimpia. He saivat asunnon ja lämmityspuut, ja hoitivat itse it-
sensä. 
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Ruuan laadusta oli paljon puhetta. Esim. elokuussa 1831 kenraalikuver-
nööri kielsi tarjoamasta lämmitettyjä keittoruokia vaivaisille, sillä ne 
happanivat helposti, vaan mieluummin piimää tai muuta sopivaa kesä-
ruokaa. Vuonna 1857 päätettiin antaa perunoiden sijaan pääosin puuroa, 
tosin perunoita oli tarjottava kolme kertaa viikossa.  
 
Ylläpitoon kuului myös jonkinlaiset vaatteet, palttinaa, sekä pieksut jal-
koihin. 
 
Vuonna 1831 köyhäintalo otettiin kolerasairaalakäyttöön ja köyhäintalon 
asukkaat siirrettiin tilapäistiloihin ahtaisiin huoneisiin tai annettiin  elät-
teelle julkisella huutokaupalla halvimman hinnan tarjoajalle. Elättien 
työpanos tarkemmin hyödyksi kuin köyhäintalossa. Uuden koleraepide-
mian myötä 1848 taas sairaalaksi.  
 
Köyhäintalon toiminnasta vastasi ainakin 1850-luvulla johtajatar, porva-
rin vaimo Amalia Tallroth. 
 
Vuonna 1857 köyhäintalo oli lautavuorattu, lautakattoinen, maalaamaton 
rakennus. Ikkunat oli kuitenkin uusittu ja maalaamistakin suunniteltiin. 
Ikkunoissa oli rullaverhot. Talossa oli kuusi kamaria, sali, keittiö ja käy-
tävä. Huoneissa oli kaakeliuunit, samoin salissa, keittiössä hella. Sisään-
käynti oli pihan puolelta. Pihan keskellä oli kaivo. Pihapiirissä oli myös 
makasiini-mankelihuone-liiterirakennus sekä sikala ja kaksi huusia. Nä-
mä rakennukset olivat punamullattuja ja malkakattoisia.  
 
Köyhäinhoito siirtyi vuoden 1873 asetuksella seurakunnilta kaupunki-
kunnille vuoden 1875 alusta. Senkin jälkeen vuokralaisia velvoitettiin 
ottamaan köyhiä asukeiksi. Talon ainoa keittiö oli asukkaiden yhteiskäy-
tössä. Vielä 1878 talon omisti ”Köyhäinkassa”.  
 

 
Poliisi V osaan Vuonna 1863 alueeltaan suurin ja syrjäisin kaupungin 5. osa sai osalleen 
  kaksi konstaapelia. Vahtitupa sijoitettiin tontille 245 vuokrahuoneistoon 
  (Säveltäjänkadun ja Isolinnankadun kulma  eli Isolinnankatu 20. Tästä 
  paikasta poliisivartiokonttori sanottiin irti vuonna 1884, jolloin se kau
  punginvaltuuston päätöksellä siirrettiin kadunkulman päähän. 

 
Ensimmäinen poliisi Isolinnankatu 16:n asukkaana mainitaan kuitenkin 
jo vuonna 1865 ja ainakin  vuosina 1879-86 tontilla asui poliisikonstaa-
peli Johan Geffert, vaimonsa Sofia, vaimon kaksi ennen avioliittoa syn-
tynyttä tytärtä ja kolme yhteistä poikaa.  
 
Vaikka tontilla oli poliisin vahtikonttori jo 1880-luvulla, asui siellä edel-
leen vuokralaisia, kuten Amanda Hjulström yhdessä parikymppisen, 
aviottoman poikansa Oskarin kanssa, joka taustastaan huolimatta maini-
taan opiskelijana, polyteknikkona. 
 
Tontilla asui 1880-luvulla myös sokurileipuri Frans Hanelius ja vaimo 
Vivika Munck perheineen. Vivika oli aatelissukuja, mutta köyhtynyt so-
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tilasaatelinen isä ja murhasta Turun linnaan tuomittu ja siellä vuonna 
1875 kuollut äiti Ottiliana eivät ehkä olleet mahdollistaneet Vivikalle ai-
van säädyn mukaista avioliittoa… 
 
Vuonna 1899 tontilla asui enää yksi vuokralainen, rakennusmestari An-
ders Hammar viisine tyttärineen ja kaksine poikineen. Perhe oli muutta-
nut Poriin Kotkasta, mutta olivat syntyjään ruotsalaisia. Perheen piika oli 
Ulvilasta. Vaimon nimestä näyttää olevan suuri epäselvyys, sillä toisissa 
asiakirjoissa hänen väitetään olleen Amanda Ridell, toisissa Hilda 
Hammar.  
 
Hammarin työhuoneen paperikorista syttyi tulipalo vuonna 1899. Anders 
Hammar ja vaimo olivat tällöin teatteritalolla tamperelaisen 52-jäsenisen 
Arbetets Vänner –kuoron konsertissa. Piika onneksi huomasi palon, lä-
hetti yhden lapsista hakemaan poliiseja apuun ja pelasti sillä aikaa muut. 
”Nuorin lapsista, puolentoista vuotias poika, joka nukkui huoneessa, saa-
tiin viime hädässä savun ja liekkien keskeltä pelastetuksi”. Onneksi apu 
oli lähellä, alkusammutus onnistui eikä talo kokonaan tuhoutunut, vaikka 
vaurioita tulikin.  
 
 

Poliisilaitos Isolinnankatu 16:een 
 
Tulipalon jälkeen rakennus korjattiin perusteellisesti, maalattiin öljy-
maalilla ja katettiin asfalttihuovalla sekä tehtiin uusi paraadisisäänkäynti 
Isolinnankadun puolelle.  
 
Kunnostuksen jälkeen vuoden 1900 alusta rakennus jäi yksinomaan po-
liisilaitoksen käyttöön. Putkat ja sellit olivat kuitenkin edelleen Raati-
huoneen länsipäädyssä, kellarissa putkat, I kerroksessa sellit. Myös Etsi-
väosasto jäi Raatihuoneella. 
 
Vt poliisimestarina toimi aluksi kapteeni Arvid Öhman, mutta hän joutui  
eroamaan 1907, kun häntä syytettiin venäläisten vastaisesta toiminnasta . 
Tilalle valittiin Maximilian Spåre. 
 
Puhelin saatiin 1906 ja sähköt 1907. Vuonna 1915 mainitaan ”seinäkiin-
teimet” sähköjohdot ja korkkimatot. Kulmahuoneessa oli voimistelusali.  
 
Tilat todettiin heti aluksi pieniksi. Vuonna 1913 myönnettiin varat yksi-
kerroksiselle kivirakennukselle. Arkkitehtitsto Fagerholm & Nordmanin 
suunnittelema virka- ja vankilahuoneisto valmistui 1915: etsiväosaston 
tilat, miesten ja naisten säilytyshuoneet sekä kahdeksan selliä. Sellejä 
lämmitti eteiskäytävän puolelta lämmitettävä kahden sellin yhteinen pel-
tipönttöuuni. Toinen kerros valmistui 1924.  
 
Kivirakennuksen alaosassa oli kaksi vankilaa, poliisivankila ja maistraa-
tin alainen kaupunginvankila. Poliisiaseman vankilatilat olivat vain väli-
aikainen säilytyspaikka, jossa odotettiin tuomiota tai oltiin kuulustelujen 
ajan. Juopposellien lattiat jouduttiin korjaamaan 1932 ja 1934 seinät ja 
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käytävät maalattiin, koska ne olivat niin ”pahoin mustuneet ja piirtoja 
täynnä”.   
 
Vuonna 1920 poliisilaitokselle ostettiin ruisku sekä ”hyönteispuhuria” ja  

  ”keisarinviheriää” hyönteismyrkyksi syöpäläistorjuntaan. Toki poliisilai 
toksella kävi säännöllisesti siivooja. Vuonna 1924 siivoja oli Petti Hurtti, 
eli laskun allekirjoituksen mukaan Betty Hjorth.  
 
 

Juttuja poliiseista Vuonna 1898 oli kymmenkunta poliisia ollut juhlimassa erään ystävänsä 
  luona. Sieltä palattuaan he sulkivat Isolinnankadun ja Vähäuusikadun 
  risteyksen ja pieksivät pamppujaan ja sapeleitaan käyttäen erotuksetta 
  kaikki paikalle osuneet henkilöt pahanpäiväisesti. 

 
Venäjän vallankumouksen jälkeen maaliskuussa 1917 hyökkäyksiä po-
liisiasemaa vastaan. Mm. 25.8.1917:  Eilen iltana uudistui sama näytel-
mä täällä poliisikamarin edustalla kuin toissa iltanakin, mutta vielä su-
rullisemmassa muodossa. Jo kello 6-7 wälillä illalla alkoi joutilaita huli-
gaaneja ja Uudenkoiwiston, Piihlawan ja Toejoen tappelupukaerita ke-
rääntyä puistokaduille Isolinnankadun ja Yrjönkadun wälille. … Yksi-
tyisiä sotilaita seisoskeli siellä täällä mukana kadunwierillä ja warsinkin 
naiset koettiwat heitä kiihottaa. Toimituksemme jäsenet kuuliwat eri-
näisten naisten sotamiehille mm lausuwan: menkää nyt vaan poliisika-
mariin vapauttamaan viattomasti vangitut; niitä siellä piestään ja kiusa-
taan nälällä.  
 
Naissiveyspoliisi 1917-1929, jonka jälkeen toimi lopetettiin. 
 
Kieltolain myötä pirturikokset: alkoholin myynti, pirtukuljetukset, varas-
tointi, väkijuoma-astioiden takavarikointi. 
 

 SK 21.2.1920: Poliisi ja viinakauppias naapureina. Viime lauantaina 
klo 9 A.P. takavarikoivat poliisi kauppias M.A. Salmelta, joka omistaa 
kansallisruokalan ja kahvilan poliisilaitoksen vieressä Isolinnankatu 14 
kotitekoista viinaa 13 ja puoli litraa. Jo pitemmän ajan on Salmelan 
omistamassa kahvilassa vietetty täydellistä kapakka elämää. Salmela on 
suorastaan julkisesti myynyt kahvilavierailleen viinaa 80-100 mk:an 
hinnasta litralta ja hän on antanut vieraitten vapaasti nauttia viinaa 
kahvilassa tämän ohessa itsekin esiintyen täydessä humalassa. Salmela 
kielsi koskaan myyneensä mitään väkijuomia. Myönsi kyllä nähneensä 
kahvilassaan usein juopuneita ja väitti että häneltä takavarikoidut viinat 
kuuluivat jollekin maalaiselle. Todistajina on asiasta kuulusteltu 11eri 
henkilöä ja on Salmelan syyllisyys heidän kertomuksensa mukaan ihan 
selvä. Kuitenkin ovat Salmelan pääkundit tekeytyneet kokonaan asiasta 
tietämättömiksi, mutta selvinnee juttu kokonaan raastuvanoikeudessa, 
joka asiaa käsittelee ensi maanantaina.  
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Poliisilaitos siirtyi uuteen poliisilaitosrakennukseen vuonna 1961.  
 
 
Kiviosassa  1960-luvun alussa yläkerrassa kaupungin tiliosasto, alakerrassa mm. 

puhtaanapitolaitos, puistotoimi, metsäosasto ja maantutkimuslaboratorio. 
Puuosassa oli rakennus- ja kiinteistölautakunnan kanslia ja maatalous-
tekninen osasto. 

 
 Porin musiikkiopisto 1968-1984 toisessa kerroksessa: tilojen ahtaus, 

kylmyys, rotat… toisaalta tunnelmallinen, oma rauha. 1990-luvulla Po-
rin Musiikin Ystävät ry. 

 
 
 Kuvataidetalli/TaitoTalli ry 1997 – 2008/10 (?) 
 Alussa erityislasten kuvataidetoiminta, sitten 2000-luvun alussa käden-

taitopaja-ajatus ja 2007 Sammon taitajat –osuuskunta. Projektista toi-
seen, rahoituskuviosta toiseen, sisällöstä toiseen; yhtenäinen punainen 
lanka kaikessa.  
 
Lounaskahvila Putka. 

 
 
Puuosassa  1968  nuorisolautakunnalle nuorisotiloiksi: erilaiset nuorisojärjestöt ja 

yhtymät. Voitiin myös vuokrata muille, kuten 1971 aamupäivällä pari 
erityisluokkaa, iltapäivällä pari eläkeläisjärjestöä ja illalla nuorisokerho-
ja. Esim. Nuoret Kotkat, Porin kameraseuran nuorisojaosto, Porin posti-
merkkikerhon nuorisojaosto ja Porin shakinystävät (1984-) ovat talossa 
toimineet. 

 
 
 Nuorisoasema 1990  
 
 Aluksi konflikteja vanhojen yhdistysten (jotka saivat jatkaa) ja nuorison 

välillä. Vuoden 1992 alusta vain nuorisoaseman käyttöön. 
 
 1990-luvun lopulla purku-uhka uudisrakennuksen alta, mutta museon ja 

nuorison yhteistoiminnalla purkaminen saatiin estettyä. Nuoret olivat 
valmiita suoraankin toimintaan, mutta onneksi asia saatiin kunnialla hoi-
dettua virallista tietä. Mm poliisilta lausunto: sijainti keskellä ja lisäksi 
omanlaatuisessaan tilassa etu verrattuna normiviranomaistiloihin tai sii-
hen, että nuorten selviämisasema olisi esim. poliisilaitoksella, kuten mo-
nessa muussa paikkaa. ”Nuorisoa ei voi siirtää, koska he ovat itse valin-
neet tämän talon omakseen. Tämä miljöö kiehtoo nuoria ja se poikkeaa 
muusta aikuismaailman miljööstä. Kävelykatu, nuoriso ja me muodos-
tamme pyhän kolminaisuutemme.” (Taisto Sorvi) 

 
 Sosiaali- ja terveyspuoli yhdistyivät 2008 ja tuli perusturva ja sen myötä 

hallinnollisia muutoksia jne. Perustettiin psykososiaalinen keskus. Hen-
kilökuntaa siirtyi muualta nuorisoaseman tiloihin. Uudet työntekijät ei-
vät pitäneet talosta ja toiminta siirrettiin Yrjönkatu 20:een 3 krs:een. 
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Toiminta muuttui päivätoiminnaksi, selviämisaseman toiminta lopetet-
tiin ja muutenkin profiili muuttui toisenlaiseksi. Lopullisesti toiminta 
nuorisoasemalla loppui keväällä 2010. 

 
 
LÄHIYMPÄRISTÖ: 
 
Isolinnankatu 8  Yleinen sairaala  

Isolinnan ja Ruhtinaankadun kulmassa olevan talon, jonka piirustukset 
hyväksyttiin 1876, valtio rakennutti yleiseksi sairaalaksi. Kiinteistö toi-
mi sairaalana aina 1930-luvun lopulle.  

 
14.1.1938 kiinteistö luovutettiin ”museon tarpeisiin”. Varsinaista museo-
ta kadun varteen ei kuitenkaan tullut, vaan tilat tulivat ilmeisesti jo 1939 
Satakunnan (Porin) sotilaspiiriin ja silloisen Satakunnan sotilasläänin 
esikunnan käyttöön. Tämän jälkeen kiinteistö on ollut mm. työväenopis-
ton tiloina, retkeilymajana, Satakunnan Museon varastona ja koulukäy-
tössä.  
 

 
Isolinnankatu 6 Kauppias Rantanen rakennutti vuonna 1890 asuinrakennuksen, jonka 

katutasossa oli kaksi kauppapuotia, 4 asuinhuonetta, 2 keittiötä, 2 eteistä 
ja lautavuorattu kuisti. Toisessa kerroksessa oli 5 asuinhuonetta, 2 eteis-
tä, ketittiö ja ”laskettava”. 

 
 1970-luvulla omistaja kauppias Paavo Saukkonen, jolla paahtimo nyt 

puretussa sivurakennuksessa. Talossa tällöin mm. Annan baari ja Valo-
kuvaamo Hagner. 

 
 
Kirkkolähde ja Hurun mamman kaivo  
 

Vossikat ajoivat myös vettä ihmisille Kirkkolähteeltä ja Hurunmamman 
kaivolta. Hurunmamman kaivon hanasta laskettu vesi oli aikalaisten 
mielestä kuin ”saippoota” , pehmeää vettä. Paremmat ihmiset, ”rahaih-
miset” , tilasivat juhliinsa Hurunmamman kaivosta vettä. Vesi maksoi 6 
markkaa tynnyriltä, kun normaali hinta oli 5 markkaa tynnyriltä. 
 
 

Kauppahalli ja Hallitalo  Porin kauppahalli nykyaikaisine myynti ja kylmätiloineen valmistui 
  joulumyyntiin 1927.  Tuoreimmat kalat sai tällöin ostettua elävinä ak
  vaarioista.  
 
  Hallin Yrjönkadun puoleiseen päähän valmistui Hallitalo 1928. Taloa 
  kutsuttiin rakennuttajan, tehtailija Hellmanin mukaan Hellmanin pilven
  piirtäjäksi, sillä se oli aikansa Porin korkein rakennus, jossa oli myös 
  kaupungin ensimmäinen hissi.  
 

 
  


