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Vieraillessasi museossa ETHÄN:
syö tai juo alueella, tupakoi, 
koske museoesineisiin ja 
käytä salamavaloa kuvatessasi.

 (165) Leipomo, posti ja nyörinpunomo 

 (173) Merimiehen talo, kutojan kamari, aitta ja Rouva Fridénin huone

 (174) Kirjapaino

 (176) Puuseppä, verhoomo ja työläisnaisen asunto

 (171 ½) Muurarin talo, vuokrahuoneita, kultaseppä, korintekijä, 

  maalari, kirjansitomo ja räätäli 

 (183) Kirvesmiehen talo ja nuohooja 

 (182) Satulaseppä, turkkuri ja nahkurinverstas 

 (178) Kelloseppä, hansikkaantekijä ja kammantekijä

  

 (172) Höökarin puoti, suutari, parturi-peruukintekijä, ylioppilaan 

  kamari ja savenvalaja

  Köydenpunojan rata

 (169) Tupakkatalo: verstaat, kauppa, konttori ja pikanelliverstas   

  Tallirengin asunto, talli ja ruoka-aitta

 (168) Viulunrakentaja, karstaaja, kaiteentekijä ja leskimiehen asunto

 (158) Kupariseppä, kultaaja, lasimestari ja läkkiseppä

 (159–160) Kivipaino, kersantin lesken ja laudankantajan asunnot sekä  

  esiintymislava

 (166) Kanervon talo ja ompelija

Luostarinmäki on Turun ainoa yhtenäinen puutalo-
alue, joka säilyi vuoden 1827 palosta. Yli 200 vuotta 
vanhat rakennukset sijaitsevat alkuperäisillä paikoil-
laan. Luostarinmäki sijaitsi kaupungin laidalla, jossa 
tonttimaa oli halpaa. Mäestä muodostuikin vähäva-
raisten asuinalue, jossa elettiin pitkään maalaismai-
sessa omavaraistaloudessa.
 Palon jälkeen Turkuun laadittiin uusi, palotur-
vallisuutta korostava asemakaava. Luostarinmäen 
tiheään rakennetut puutalot määrättiin purettaviksi. 
Tieto purku-uhasta joudutti alueen rappeutumista 
ja yhä useampi talonomistaja muutti pois Luostarin-
mäeltä. Turun kaupunki lunasti rakennukset yksi 
toisensa jälkeen.
 Turun historian kannalta arvokkaan rakennus-
kannan säilyttämiseksi alueesta tehtiin ulkomuseo, 
johon talletettiin teollistumisen myötä häviäviä 
turkulaisia käsityöalan verstaita. Tarkoituksena oli 
myös pitää käsityöläisyyttä elävänä työnäytösten 
avulla. Verstaitten lisäksi museoon sisutettiin koti-
interiöörejä kertomaan 1800-luvun elämäntavasta 
ja asumisesta. Luostarinmäen käsityöläismuseo 
avattiin yleisölle 29. kesäkuuta 1940.
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Ennen vuoden 1827 paloa 
kaikilla Turun kaupungin 
kaduilla ei ollut nimiä eikä 
taloilla varsinaisia osoitteita 
vaan ne oli rekisteröity kortte-
lin ja tontinnumeron mukaan. 
Opaskartassa Luostarinmäen 
vanha tonttinumerointi on 
suluissa juoksevan numeroin-
nin perässä. Porttien päällä 
oleva kyltti ohjaa kävijän 
oikeaan osoitteeseen.

Museon henkilökunnan puvut on tehty länsi-
suomalaisten kansanpukujen mallien mukaan. 
Kustavilainen puku röijyineen, puolihameineen 
ja liinalakkeineen sekä leninki tykkimyssyineen 
edustavat 1700- ja 1800-lukujen muotia. Käsityö-
läisnaisen vaatteet ovat arkisemmat: puolihame, 
paita ja päähuivi sekä työstä riippuen suojaava 
esiliina. Postineidin asu puolestaan esittelee 
1900-luvun alun virkanaisen pukeutumistyyliä.
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