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Kolmen vuoden urakka  
valmistui aikataulussa
Sandbergin  
talon  
uusi elämä

�■ 2008 Stiftelsen 
Eschnerska Frilasarettet 
-säätiö sai hallintaansa 
osoitteessa Kaskenkatu  
15 sijaitsevan, 1830- 
luvulla rakennetun Sand-
bergin talon.

�■ Rakennus oli tarkoitus 
purkaa, jotta kulku ahtaal-
le kiinteistölle helpottuisi. 
Tilanne muuttui, kun 
säätiö hankki vuonna 
2012 omistukseensa 
kaksi tonttia kiinteistön 
takaa, Itäisen Pitkänkadun 
puolelta. 

�■ Suunnitelmia muu-
tettiin ja Sandbergin 
talo päätettiin kunnostaa 
oppilastyönä. 

�■ Turun ammatti-insti-
tuutti sai yhteydenoton 
säätiöltä, ja siellä tartuttiin 
ainutlaatuiseen tarjouk-
seen.

�■ Työt kohteessa aloi-
tettiin helmikuussa 2017. 
Alun perin kaksivuotiseksi 
ajateltu hanke muutettiin 
jo remontin alkumetreillä 
kolmevuotiseksi, kun 
huomattiin, miten paljon 
työtä kohde vaati.

�■ Arkkitehti kohteessa 
on ollut Pia Sabelström.

�■ Jatkossa Stiftelsen 
Eschnerska Frilasarettet 
-säätiön omistama raken-
nus palvelee kolmen eri 
säätiön toimistotilana.

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet -säätiön toimitusjohtaja Henrik Karlsson ja hallituksen puheenjohtaja 
Henrik Carlstedt sekä kohteessa opiskelijoita ohjanneet Antti Sandberg ja Teemu Taalikka ovat tyytyväi-
siä Sandbergin talon kunnostustyön kokonaisuuteen.

– Jalal on tehnyt keittiön laatat. Ne ovat hienot. Hän on tehnyt vastaavia töitä jo aiemmin kotimaassaan, 
Sebastian Grünbaum (oik.) kehuu Turun ammatti-instituutin opiskelijakollegaansa Jalal Shakhsia. Itse 
hän on asentanut paikoilleen listoja, ikkunoita ja lattiaparkettia.

Vanhaan taloon rakennetut uudet 
portaat istuvat kauniisti kokonai-
suuteen.

Vanhaa hirsirakennetta haluttiin jättää näkyviin 
myös remontin jälkeen. Neuvotteluhuonetta koris-
tavat naapuritontin talosta pelastetut peiliovet.

Remontin aikana rakennuksen kätköistä on otettu 
talteen mielenkiintoisia aarteita.

Upea laatoitustyön jälki uudessa 
kylpyhuoneessa on esittelemisen 
arvoista.

Henrik Karlsson ja Henrik Carl-
stedt tutkivat kakluunia, joka 
on peräisin viereiseltä tontilta 
puretusta jugend-talosta. 
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–M
uuttolaatikot on tuotu jo 
sisälle, ja huomenna asen-
netaan tietokoneet. Tuoli 
minulta vielä työhuoneesta 
puuttuu, kertoo Eschnerska 
Frislasarettet -säätiön toi-
mitusjohtaja Henrik Karls-
son.

Hän on tullut vastaanotta-
maan peruskorjattua Sand-
bergin taloa yhdessä säätiön 
hallituksen puheenjohtaja 
Henrik Carlstedtin kanssa.

– !Muutama vuosi menee 
taloa ihaillessa. Tästä tuli 
parempi, mitä osasin odot-
taa, Karlsson kiittelee.

– !Meidän silmissämme 
tämä oli kulttuuriteko, pu-
heenjohtaja huomauttaa.

Erittäin tyytyväisiä loppu-
tulokseen ovat myös opis-
kelijoiden kanssa kohtees-
sa alusta asti töitä tehneet 
opettajat eli työnjohtajana 
toiminut Antti Sandberg 
– etäistä sukua talon alku-
peräiselle rakentajalle – ja 
Teemu Taalikka.

– !Tämä on ollut hyödyl-
linen ja erikoinen kohde. 
Opetuksen kannalta ihan 
mahtava, Taalikka toteaa.

Kohde on palvellut opiske-
lijoita paitsi harjoituskoh-
teena myös koulutukseen 
vaadittavien näyttöjen paik-
kana.

– !Täällä on ollut töissä 
opiskelijoita oikeastaan 
kaikista Turun alueen ra-
kennusalan oppilaitoksista. 
Minä itse teen jatko-opin-
toja ammattikorkeassa ja 
olen voinut hyödyntää tätä 
insinööriopintojeni opin-
näytteissä, Antti Sandberg 
kertoo.

Rakennuksen sähkötyöt 
ovat Turun ammattikor-
keakoulun sähköinsinööri-
opiskelijan käsialaa. Viime 
vaiheen pinkopahvitöistä, 
tapetoinnista ja vanhan kaa-
keliuunin kunnostuksesta 
puolestaan ovat vastanneet 
Turun ammattiopisto TAO:n 
opiskelijat.

Susanne Hiltunen teksti  
Timo Jakonen kuvat

Valmis, oppilastyönä  
remontoitu Sandbergin  
talo luovutettiin käyttäjilleen 
joulunalus viikolla.

–!Ainoat, mihin tarvitsim-
me ulkopuolisia ammattilai-
sia, olivat purku, alapuolen 
kipsivalu ja katon peltityöt, 
Sandberg luettelee.

Kaiken kaikkiaan kohtees-
sa on ehtinyt työskennellä 
vajaan kolmen vuoden aika-
na lähes 200 rakennusalan 
opiskelijaa.

Talon ulkosivu oli suojeltu, 
mutta rakennuksen sisällä 
remontoijat ovat saaneet 
tehdä muutoksia. Siten esi-
merkiksi neuvotteluhuo-
neeksi sisustetusta huo-
neesta poistettiin kokonaan 
laho välikatto. Sen ansiosta 
huoneeseen saatiin lisää ti-
lan tuntua.

Muutoksia entiseen mer-
kitsi myös vanhan verannan 
purku. Sen tilalle rakennet-
tiin uusi eteinen kauniine 
sisäänkäynteineen. 

Yläkertaan sijoitettiin il-
manvaihtokone ja tekninen 
tila. Niihin johtaa kaunis, 
uusi portaikko. Osittain por-
taiden alle sijoitettiin uusi 
kylpyhuone.

–!Rakennesuunnittelija 
totesi suihkun laatoitusta 
vilkaistessaan, ettei hän tyk-
kää kun vanhoissa kohteissa 
käytetään tuollaisia muovi-
levyjä. Laatoituksen tehneen 
oppilaan työnjälki kun oli 
niin tasaista, ettei mies ollut 
uskoa sitä aidoksi, Sandberg 
muistelee hymyillen.

Sisustuksessa on hyödyn-
netty naapuritontilta pari 
vuotta sitten puretun van-
han jugendtalon aarteita. Ra-
kennuksesta otettiin talteen 
muun muassa vanha kaakeli-
uuni ja vanhoja peiliovia, jot-
ka restauroitiin ja siirrettiin 
Sandbergin taloon. 

Vaikka kohde on nyt luovu-
tettu säätiön toimistokäyt-
töön, opiskelijoilla jatkuvat 
pihatyöt. Keväällä edessä on 
pihaportaiden viimeistely. 
Lisäksi tontille pitää istuttaa 
perinnepensaita ja yksi puu.

–!Se voisi olla vaikka puis-
tolehmus, Henrik Carlstedt 
ehdottaa.

 3Juttusarja päättyy.  
Koulutus-teemalehdissä  
on seurattu talon  
valmistumista  
2017 lähtien kaikkiaan  
viidessä jutussa.
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