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Tiivistelmä
Koulukadun päiväkotien arkkitehtonisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja tutkiva selvitys liittyy korttelin VII-32
vireillä olevaan asemakaavanmuutokseen 28/2014 ”Ruusukortteli”, jossa tarkastellaan päiväkotien mahdollista korvaamista tehokkaammalla rakentamisella. Koska 1970–80-lukujen päiväkotien arvoja ei ole
aiemmin kattavasti selvitetty ja Koulukadun päiväkotien arvojen määrittäminen edellyttää katsausta
muuhun päiväkotirakentamiseen, on selvitys laajennettu koskemaan koko kaupungin päiväkotirakentamista 1970- ja 1980-luvuilla.
Kauden päiväkodit on arvotettu luokkiin 1–3. Ensimmäisessä luokassa ovat edustavimmat päiväkodit eli
suojelutavoitekohteet. Arviointi on tehty yhteistyössä kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja museokeskuksen kanssa osana yleiskaavoituksen (Yleiskaava 2029) rakennussuojelun valmistelua. Selvitys on
laadittu kaupunkisuunnittelun virkatyönä. Arviointi on tehty rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta eikä siinä ole otettu huomioon kohteiden rakennusteknistä laatua tai toiminnallista
ajanmukaisuutta.
Nykyisenkaltaisen päiväkoti-infrastruktuurin rakentaminen alkoi 1970-luvulla päivähoitolain (1973) voimaantulon myötä. Päiväkotien rakentaminen jatkui vilkkaana 1980-luvulle, mistä syystä tämä aikakausi
on kulttuurihistoriallisesti merkittävää aikaa.
Arkkitehtitoimisto Pekka Pitkäsen suunnittelemat Parolanpolun (1972) ja Talinkorventien (1972) päiväkodit ovat lähes identtiset, samoin saman toimiston suunnittelemat Rahjekadun (1981) ja Seikonkadun
(1980) päiväkodit. Myös Aarne Ehojoen toimiston suunnittelemat Paltankadun (1975) ja Keltasirkunpolun
(1977) päiväkodit muistuttavat paljon toisiaan. Näitä lukuun ottamatta päiväkodit ovat ulkoiselta arkkitehtuuriltaan yksilöllisiä. Sisätiloissa on paljon yhteneväisyyttä varsinkin 1970-luvun kohteissa.
Ajan ihanteet arkkitehtuurissa ja muutokset suunnittelussa näkyvät hyvin päiväkotirakentamisessa.
1970-luvulla arkkitehtuuria leimasi tiukka rationalistisuus, jolle 1980-luvulla haettiin vastapainoa lennokkaalla postmodernismilla. Ennen 1970-lukua rakennettuja kohteita on Turussa vain neljä, joten nekin on
otettu mukaan arvoluokitteluun. Yhdeksän kohdetta 44:stä eli noin 20 % kohteista on esitetty rakennussuojelukohteina, noin 40 % mahdollisuuksien mukaan säilytettävinä kohteina, ja 40 % kolmannen luokan
kohteina, joille työryhmä ei ole asettanut suojelutavoitteita.
Ykkösluokassa on kaksi ennen 1970-lukua rakennettua kohdetta. 1970-luvun arkkitehtuuria edustaa
kolme kohdetta mukaan lukien yksi tähän lajityyppiin kuuluva, 1980 rakennettu kohde. 1980-luvun kohteita on neljä parhaimpien joukossa. 1970-luvun kohteita on eniten kolmannessa luokassa, ja 1980-luvun
kohteita on eniten kakkosluokassa. Tämä kertoo siitä, että arkkitehtuurin keskimääräinen taso parani
1980-luvulla. Tähän vaikutti mm. paremmat taloudelliset edellytykset ja siirtyminen rationalismista postmodernismiin, mikä antoi arkkitehtuurille odotettua tilaa etsiä lapselle suunnattua ja rajoja kokeilevaa
ilmaisutapaa.
Selvityksen kannalta oleellisimmat kohteet Koulukatu 10 ja 12 sekä arvokkaimmiksi todetut päiväkodit on
raportissa esitelty muita yksityiskohtaisemmin. Koulukadun kummatkin päiväkodit on suunniteltu kaupungin talorakennusosastolla. Molemmat kohteet on määritelty arvoluokan 2 kohteina. Päiväkoti Koulukatu 10 on interiööreiltään hyvin säilynyt, mutta se on ulkoisesti melko vaatimaton. Koulukatu 12 on
1970–80 -luvun päiväkodeista ainoa, jossa on lasijulkisivut. Rakennuksen sisätilat on uudistettu. Koulukatu 12 on talorakennusosaston keskimääräistä arkkitehtuurin tasoa parempi. Molempien rakennusten
ympäristöllinen ja kaupunkikuvallinen rooli on vähäinen, mutta ne edustavat 1960–70 lukujen aikakautta,
jolloin rakennettiin hyvinvointiyhteiskuntaa ja toteutettiin läntisen keskustan julkisia palveluja. Kaupungin
omalla arkkitehtisuunnittelulla oli tässä iso rooli. Kortteli 32 ja osa korttelista 34 varattiin 1960-luvulla juuri
kaupungin omaan palvelutuotantoon. Rakennuksilla on kulttuurihistoriallista merkitystä ja niiden käyttöarvo on korkea. Erityisesti Koulukatu 12 peruskorjattuna ja ulkoisesti melko hyvin säilyneenä on varsin
hyvä 1970-luvun julkinen rakennus. Päiväkotien pihapiirien vanhalla puustolla on kulttuurihistoriallista,
kaupunkikuvallista, pedagogista ja ekologista arvoa.
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Johdanto
Työn lähtökohtana on selvittää osoitteissa Koulukatu 10 ja 12 olevien kahden päiväkodin merkitys rakennusperintönä. Selvitys liittyy vireillä olevaan asemakaavanmuutokseen 28/2014 ”Ruusukortteli”.
Suunnittelualue käsittää VII kaupunginosan korttelin 32 tontit 15–17. Asemakaavanmuutoksen tarkoitus
on mahdollistaa asuinrakentamisen lisääminen kyseisessä korttelissa. Suunnittelussa tarkastellaan nykyisten päiväkotirakennusten korvaamista uudisrakennuksilla.1 Selvitys on laadittu kaupunkisuunnittelun
tarpeisiin eli työ on suppeampi kuin restaurointia tai korjausrakentamista varten laadittava rakennushistoriaselvitys.
Kahden yksittäisen kohteen vertailukelpoisen arvioimisen mahdollistamiseksi selvityksen yhteydessä on
tutkittu kaikki Turussa kaudella 1970–1990 rakennetut päiväkodit ja niiden ominaispiirteet. Selvityksessä
ovat mukana erilliset päiväkotirakennukset, jotka on alun perin tarkoitettu päivähoidon käyttöön. Muissa
rakennuksissa toimivat päiväkodit, käyttötarkoitukseltaan muutetut rakennukset, monitoimirakennukset ja
puretut kohteet eivät kuulu satunnaisia mainintoja lukuun ottamatta selvitykseen.
Turun päiväkotirakentamista tutkitaan kulttuurihistorian ja arkkitehtuurin näkökulmista. Päiväkotirakentamisen yhteiskunnallisen merkityksen selvittämiseksi raporttiin on liitetty katsaus päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kehitykseen Suomessa ja Turussa.
Tarkastelun keskiössä oleva 1970–80-lukujen rakentaminen on päiväkoti-infrastruktuurin rakentamisen
ja hyvinvointiyhteiskunnan kulttuurihistorian kannalta merkittävä aikakausi. Moderni päiväkotiarkkitehtuuri syntyi 1970-luvulla, kun lainsäädännön kautta päivähoidosta tuli pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta
edellyttävä kunnallinen peruspalvelu ja rakentamista alkoi näkyvästi ohjata valtakunnallinen normisto ja
kunnan väestökehitys. 1980-luvun rakennustaiteelle on ominaista modernismin uudelleenmääritteleminen ja uuden ilmaisutavan etsiminen reaktiona järjestelmällisyyttä korostaneelle 1970-luvun arkkitehtuurille. Toisin sanoen 1970-luvun arkkitehtuurin ominaispiirteiden tunnistaminen antaa avaimet 1980-luvun
muotokielen ymmärtämiselle ja päinvastoin.
Julkinen palveluverkko elää jatkuvassa muutoksessa ja hyvinvointivaltion rakentamisvaiheen kohteiden
tulevaisuutta joudutaan arvioimaan kaiken aikaa. Mittavaa peruskorjausta ja ajanmukaistamista tarvitsevien arkisten rakennuksen kohdalla rakennuksen purkaminen on usein vaihtoehtojen joukossa. Kattavaa
tietoa aikakauden rakentamisen erityisarvoista on ollut käytössä niukalti, mikä on tehnyt tapauskohtaisen
arvojen määrittelyn ja perustelemisen vaikeaksi. Vertailutiedon puuttuessa yksittäisten kohteiden arvioinnissa on ollut riskinä sekä yli- että ala-arvottaminen.
Hyvinvointiyhteiskunnan kulttuuriperinnön näkökulmasta 1970–80-lukujen päiväkotirakennukset ovat yksi
kokonaisuus. Kauden päiväkotirakennusten kulttuuri- ja sosiaalihistoriallinen merkitys on siten kaikissa
kohteissa jokseenkin samankaltainen. Rakennettuina ympäristöinä päiväkodit ovat kuitenkin yksilöllisiä.
Kohteiden arvoluokittelu perustuukin arkkitehtonisiin ja ympäristöllisiin ominaispiirteisiin. Rakennusten
tekniseen kuntoon tai toiminnallisuuteen ei ole arvioinnissa otettu kantaa. Päiväkotirakennukset on arvotettu osana yleiskaavoituksen rakennussuojelutyötä, johon ovat osallistuneet tekijän lisäksi kaavoitusarkkitehti Iina Paasikivi (kaupunkisuunnittelu), kaupunkikuva-arkkitehti Juha Kylliö (rakennusvalvonta) ja
tutkija Sanna Kupila (museokeskus).

Valokuvat ovat tekijän, ellei toisin mainita.
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Asemakaavanmuutos 28/2014 OAS.
4

Koulukadun
päiväkotien
sijainti. Kartta
Trimble WebMap.

Asemakaavanmuutoksen
28/2014 ”Ruusukortteli”
suunnittelualue. Tutkimuskohteena
olevat päiväkodit sijaitsevat
tonteilla 16 ja
17. Kartta
Trimble WebMap.

Päivähoidon kehittyminen Suomessa
Lasten päivähoidosta tuli kaikille lapsiperheille tarkoitettu peruspalvelu vuonna 1973, jolloin säädettiin
laki lasten päivähoidosta. Ennen 1970-lukua lasten päivähoito järjestettiin vielä suurelta osin kotona tai
perhepäivähoitona. Julkisin varoin tuettuja tai kunnallisia, ammattimaisesti ylläpidettyjä hoitopaikkoja oli
nykyiseen verrattuna vähän, ja hoitopaikat olivat harkinnanvaraisia. Suuret työnantajat saattoivat järjestää lastenhoitoa työntekijöidensä lapsille.
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Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus palveluna liittyy historiallisesti muutokseen maatalousyhteiskunnasta teollisuusyhteiskuntaan ja kaupungistumiseen 1800-luvun loppupuolelta alkaen. Ensimmäisten
päiväkotien toimintaan liittyy myös filantrooppinen ideologia eli työväestön lasten koulutuksen ja kasvattamisen uudistamiseen pyrkivä varakkaamman väestön hyväntekeväisyysliike. Väestön keskittyminen
kaupunkeihin ja äitien työskentely kodin ulkopuolella loivat tarpeen lasten päivähoidolle. Lasten kasvattaminen katsottiin kuitenkin vielä ensisijaisesti kodin velvollisuudeksi. Ongelmaksi alkoi muodostua vähävaraisten perheiden lapset, jotka olivat päivät keskenään kaduilla kerjuulla tai pahanteossa. Varakkaammalle väelle järjestettiin päivähoitopalveluja vaihtoehtona ammattitaidottomille lapsenvahdeille, ja
jotta lapsille olisi seuraa toisistaan.
Päivähoitoa järjestivät yksityiset yrittäjät. Vähävaraisille tarkoitettuja lastentarhoja ylläpitivät erilaiset hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka toimivat lahjoituksin ja tukien varassa. Päiväkotiaatteen, johon kuului yhteiskunnallisia ja kasvatuksellisia päämääriä, vakiinnuttivat Suomeen lastentarhanopettajat Hanna
Rothman ja Elisabeth Alander 1800-luvun lopussa. Rothman perusti Pohjoismaiden ensimmäisen kansanlastentarhan, Helsingin Fröbel-laitoksen vuonna 1888 Sörnäisiin. Rothmanin oppilas Elli Holländer
toimi Turussa vuonna 1894 perustetun työväenyhdistyksen päiväkodin johtajana. Kansanlastentarhoja
perustettiin Turkuun vuodesta 1899 alkaen, ja niistä tuli vuonna 1937 kaupungin lastentarhoja.
Turussa päivähoito kunnallistettiin vuonna 1937, mutta kunnallinen palvelu oli käytännössä mahdollinen
vain vähävaraisille tai sosiaalisista ongelmista kärsiville perheille. Nykyisenkaltainen päivähoitojärjestelmä alkoi kehittyä toista maailmansotaa seuranneena jälleenrakennuskautena, jolloin mahdollisuudet
kotihoitoon vähenivät perheiden sosiaalisesta asemasta riippumatta. Päivähoidon tarve kasvoi koko
1900-luvun loppupuolen. Turun päiväkodeista yli puolet on rakennettu 1970- ja 80-luvuilla, jolloin päivähoidon tiloja toteutettiin päivähoitolain tarkoittamana kunnan peruspalveluna.

Köyhäinhuollosta varhaiskasvatukseksi
Laitosmaista päivähoitoa on alkuun pidetty lastensuojelutyönä. Lasten kasvatuksen on aiemmin katsottu
kuuluvan ensisijassa kodeille, ja ammatillisen hoidon on katsottu olevan kotioloista vieraannuttavaa.
Joissakin tapauksissa ammattimainen hoito oli kuitenkin välttämätöntä. Lastentarhoihin sijoitettiin lapsia,
joiden kotiolot olivat turvattomat sekä lapsia, joilla oli voimakkaita käytösongelmia. Teollistuminen ja
kaupungistuminen sekä näihin liittyvä kotikäsityksen muuttuminen laajasta maatalousyhteisöstä ydinperheeksi, naisten tulo työmarkkinoille samoin kuin yksinhuoltajuuden lisääntyminen johtivat kuitenkin siihen, että kodin ulkopuolisen päivähoidon järjestämisestä alkoi tulla vähitellen laajempi yhteiskunnallinen
kysymys. Suomessa päivähoito alkoi saada institutionaalisia muotoja ja pedagogisia piirteitä 1800-luvun
lopulla samaan aikaan kun kansakoulujärjestelmää alettiin kehittää. Rouvasväenyhdistys perusti ensimmäisen seimen Helsinkiin vuonna 1861. Turussa, Viipurissa, Helsingissä ja Tampereella oli maksuttomia
”asyyleja” lapsille, joiden vanhemmat olivat kokopäivätyössä.2
Vuonna 1879 annettiin vaivaishoitoasetus, joka velvoitti kunnan järjestämään välttämättömän hoidon
vain niille lapsille, joista kukaan muu ei pystynyt huolehtimaan. Samalla köyhäinhoidosta tuli keskusjohtoista ja systemaattisesti valvottua julkista toimintaa. Kunnallisessa hoidossa olevilla lapsilla oli työvelvollisuus. Laitospaikkoja ei kuitenkaan riittänyt läheskään kaikille, jotka olisivat kuuluneet palvelun piiriin.
Lapset sijoitettiinkin ensi sijassa avohoitoon yksityisiin perheisiin. Yleisen kansalaiskokouksen vuonna
1879 perustamaTurun lasten työhuone lienee Suomen ensimmäinen julkinen päiväkoti. Lastenkoteja oli
tässä vaiheessa vain vähän, pysyvään asumiseen käytettiin sijaisperheitä. Lastenkotien määrä alkoi
kasvaa 1920–30 -luvuilla.3
Euroopassa varhaiskasvatuksellisin periaattein toimivat päivähoitolaitokset alkoivat yleistyä 1840-luvulla.
Ideologisesti niiden toiminta perustui saksalaisen, lastentarhatoiminnan kehittäjänä tunnetun (1782–
1852) Friedrich Fröbelin oppeihin. Näitä olivat mm. oman tekemisen ja ajattelun kautta tapahtuva vuorovaikutteinen kehittyminen sekä leikillisyyden ja luontosuhteen korostaminen. Hänen mukaansa kasvatustyö on kokonaisuus, johon kuuluu tiedollisen opetuksen lisäksi emotionaalisen kehityksen ja käytännön
taitojen tukeminen. Lastentarha-aatteen mukaisesti päivähoito ei siten voinut olla pelkästään perustarpeiden täyttämistä, vaan sillä tuli olla persoonalliseen, sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen
2
3

Välimäki 1999, 34–35, 65, 110–113.
Jutikkala 1957, 650–652, Uusitalo 1982, 195–201.
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liittyviä tavoitteita Fröbel suunnitteli lasten kokonaisvaltaiseen kehitykseen tähtäävän oppimismateriaalin
ja pedagogiset ohjeet kotien ja ammattikasvattajien käyttöön. Fröbel kehitti päivähoitolaitoksen nimen
”Kindergarten”, josta Suomessa käytettiin muotoa lastentarha tai barnträdgården (lapsipuutarha). Tarha
viittasi ajatukseen lapsesta puutarhassa varttuvana taimena.4
Pikkulasten kasavatukseen ja opetukseen oli Suomessa alettu kiinnittää yleistä huomiota jo 1840-luvulla.
Naisten yhteiskunnallisen aktiivisuuden ja teollisen murroksen vaikutuksesta vuosisadan lopulla perustettiin useita filantrooppisia ja muita aatteellisia yhdistyksiä, joiden tavoitteena oli työväestön lasten olojen kohentaminen. Suomessa oli ollut jo ennen Rothmanin ja Alanderin kansanlastentarhaa pedagogisin
periaattein toimivaa päivähoitoa Uno Cygnaeuksen perustamassa lastentarhassa Jyväskylän seminaarin
yhteydessä. Cygnaeuksen työ loi pohjan päiväkotiaatteelle Suomessa. Pestalozzin ja Fröbelin oppeja
seuranneen Cygnaeuksen tavoitteena oli tarhatoiminnan pedagogisen roolin vahvistamiseksi liittää lastentarhat koululaitokseen. Hän luovutti senaatille vuonna 1860 suunnitelman kansakoulujärjestelmästä,
johon kuului seimi ja lastentarha. Malli on hyvin lähellä modernia varhaiskasvatuskäsitystä, vaikka Cygnaeuksen suunnitelmassa alle kouluikäisten hoito oli suunnattu vain niille lapsille, joille kotihoito ei ollut
mahdollista. Seminaarin opiskelijoiden lapsille tarkoitettu Jyväskylän mallitarha lopetettiin Cygnaeuksen
kuoleman jälkeen 1889. Kiistely siitä, onko päivähoito pedagogiikkaa vai sosiaalihuoltoa, jatkui vielä
useiden vuosikymmenten ajan. Rothman ja Alander jatkoivat Cygnaeuksen työtä kouluttamalla lastentarhanopettajia Sörnäisten lastentarhassa vuodesta 1892 alkaen. Toiminta laajeni ja jatkui vuodesta
1908 Ebeneser-talossa, jossa toimivat lastenseimi, lastentarha, koululaisten päiväkoti ja lastentarhanopettajia kouluttava seminaari.5
Lastentarhojen käytännön tehtävä oli saada lapset pois kaduilta kehittävän toiminnan pariin. Tarhat toimivat usein koulujen lukukausien mukaisesti eli olivat kesät kiinni. Kesälomia varten perustettiin kesäsiirtoloita ja kesälastentarhoja. Päiväkotien rahoitus oli alussa epävarmaa eikä niiden toimintaa voitu suunnitella pitkälle. Talous perustui yhdistysten toimintaan, lahjoituksiin ja avustuksiin. Kansanlastentarhat
saivat tukea kuntien Anniskeluyhtiöiden voittovaroista. 1900-luvun alussa tehtiin useita aloitteita kuntien
roolin vahvistamisesta varhaiskasvatuksen rahoittamisessa. Vuonna 1908 asetettu Turun lastentarhalautakunta esitti, että kaupunki varaisi budjettiinsa tarhojen ylläpitokulut. Uuteen kasvatusmuotoon kuitenkin
suhtauduttiin vielä varauksella, ja päivähoidon arveltiin tulevan kunnalle kalliiksi, mistä syystä esitystä ei
hyväksytty. Valtion tukea alettiin myöntää kansanlastentarhoille tietyin edellytyksin vuodesta 1913 alkaen. Asian käsittelyn yhteydessä oli esillä, että kunnat alkaisivat jatkossa muodostaa kansanlastentarhoista kunnallisia laitoksia. Lastenhuoltokomitea perustettiin vuonna 1917 ja tämän ylläpitämät lastenkamariosastot tulivat vuonna 1918 kaupungin tukemiksi kokopäiväosastoiksi. Tässä vaiheessa kouluylihallitus
sai tarhojen valvonnan vastuulleen. Vuoden 1919 tarkastuksen mukaan Suomessa oli tuolloin 75 lastentarhaa, joista suurin osa, 59 kappaletta oli yhdistysten tai yksityisten ylläpitämiä. Kahdeksan oli kunnallista, neljä Valtion Rautateiden työntekijöiden lapsille ja neljä oli tehtaiden.6
Suurin osa lastentarhoista sijaitsi muissa kuin päivähoitoon tarkoitetuissa tiloissa. Monien tarhojen sijainti
saattoi olla syrjäinen ja osa tarhoista joutui jakamaan tilat muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tilat olivat
usein vuokralla. Tilajärjestelyistä ja epävarmasta taloudesta seurasi hankaluuksia hoitotoiminnalle ja sen
kehittämiselle. Vuoden 1919 tarkastuksessa todettiin, että Turussa asiat ovat kuitenkin tilojen suhteen
keskimääräistä paremmin. Turun suomenkielisten tarhojen päivähoitotilat sijaitsivat asiakkaiden lähellä,
ulkoilutilat olivat riittävät, sisätilat olivat tarkoituksenmukaiset eivätkä tarhat olleet liian suuria. Tarkastuksen johtopäätöksiä oli mm. se, että lastentarhoille tulisi jatkossa hankkia tähän tarkoitukseen suunniteltuja rakennuksia, ja että tulisi laatia mallipiirustuksia ja muita tiloja koskevia ohjeita suunnittelua varten.
Toinen tärkeä lasten päivähoidon merkitystä korostava johtopäätös oli, että päivähoitotoiminnasta saatujen tulosten perusteella toimintaa olisi laajennettava sosiaalihuollosta yleiseksi pedagogiseksi toiminnaksi kotikasvatuksen rinnalle. Lastentarhojen valvonta siirtyi kuitenkin kouluhallitukselta sosiaaliministeriölle
vuonna 1923.7
Päivähoidon tilojen ja opetuksen riittävän ja tasaisen laadun turvaamiseksi säädettiin laki lastentarhain
valtionavusta vuonna 1927. Avun saaminen edellytti mm., että tarhan tilat olivat kaupungin- tai kunnan4
5
6
7

Hänninen & Valli 1985, 27–41; Alaranta 2009, 15.
Hänninen & Valli 1986, 55–58, 105; Välimäki 1999, 65, 73; Kaukoluoto 2011, 692; Ebeneser-säätiö.
Hänninen & Valli 1986,120–126; Alaranta 2009, 5; Välimäki 1999, 77, 110–113.
Hänninen & Valli 1986,127–128, 134.
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lääkärin tarkastamat ja hyväksymät. Suurimmat kaupungit alkoivat kunnallistaa tarhoja 1920-luvulla.
Seimet jäivät yleensä yksityisiksi, mutta niiden kunnallista avustusta lisättiin. Turussa päätettiin vuonna
1925, että kustannusvaikutusten vuoksi tässä vaiheessa tarhoja ei kunnallisteta. Helsinki kunnallisti päivähoidon vuonna 1922 ja Tampere osan tarhoista 1922. Turun päivähoitopaikat otettiin kaupungin vastuulle vuonna 1937.8
Sotavuosina päivähoidon kehitys oli pysähdyksissä. Monet opettajat joutuivat muihin tehtäviin. Sodan
seurauksena hoitorakennuksia tuhoutui ja yksinhuoltajuus lisääntyi. Vuosina 1944–47 syntyi ennätykselliset 390 000 lasta. Sodan jälkeen oli alkanut suuri yhteiskunnallinen muutos ja kaupungistuminen. Työnteon painopiste siirtyi maataloudesta teollisuuteen, ja äitien käymisestä kokopäiväisessä ansiotyössä
kodin ulkopuolella tuli tavallista. Päivähoidon tarve kasvoi jyrkästi ja samalla oli pulaa niin asunnoista
kuin muistakin tiloista. Tämä käynnisti päiväkotien rakentamisen kuntien omana toimintana suurissa
kaupungeissa. Koska seimien tilanne oli ollut lastentarhoja heikompi, uudet laitokset olivat usein yhdistettyjä seimiä ja päiväkoteja eli ns. lastentaloja. Hoitopaikoista oli kuitenkin jatkuva pula, samoin pätevästä henkilökunnasta. Paikkoja täytyi jakaa harkinnan mukaan, ja useita hakemuksia jouduttiin hylkäämään. Tilanne oli samankaltainen kaikissa pohjoismaissa, ja päivähoidon järjestäminen kokonaisuutena
oli yhteinen haaste. Valtioneuvosto asetti vuonna 1948 komitean suunnittelemaan julkista päiväkotijärjestelmää. Tässä vaiheessa oli päivähoitopaikoista alettu lastentarhojen ohella käyttää nimitystä päiväkoti, jolla viitattiin kokopäiväiseen hoitoon.9
Lastensuojelun keskusliiton vuonna 1957 tekemässä kyselyssä selvisi, että 64 % ansiotyössä käyvien
äitien lapsista hoidettiin kotona, 16 % oli perhepäivähoidossa ja vain 12 % oli kokopäivähoidossa lastentarhassa. Pienten lasten äitien työssäkäynti yleistyi edelleen 1960-luvulla eikä laitospaikkoja pystytty
lisäämään tarpeen edellyttämässä määrin. Kaupunkilaisperheiden lapsista kotona muiden perheenjäsenten tai kotiapulaisten turvin hoidettiin edelleen noin puolet lapsista. Perhepäivähoito oli kotihoidon jälkeen
yleisin hoitomuoto, jota käytti runsas neljännes kaupunkien lapsista 1960-luvun puolivälissä. Vieraissa
kodeissa tapahtuvan ja yksityisten henkilöiden järjestämän perhepäivähoidon ongelmana oli sen laadun
vaihtelu. Vuonna 1968 lastensuojelulakiin tehtiin lisäys, jonka mukaan kunnan viranomaiselle tuli mahdollisuus puuttua perhepäivähoidon epäkohtiin.1940-luvulla alkanut seurakuntien päiväkerhotoiminta
kasvoi voimakkaasti 1960-luvulla. Joillakin kerhoilla alkoi olla lastentarhan luonne, ja kerhojen henkilökunnan pätevyyteen alettiin kiinnittää huomiota. Laajennettu piispainkokous määritteli kerhojen tarkoituksen ja henkilöstön koulutusvaatimukset vuonna 1971. Seurakuntien päivähoitotoiminta ei kuulunut valtionavun piiriin, mutta hoitomuodon yleistyminen osoitti osaltaan, että päivähoito on enemmän yhteiskunnallista kasvatustyötä kuin sosiaalihuoltoa.10
Esikoulukokeilut alkoivat 1960-luvulla. Esikoulun tavoitteena oli tasata lasten kehityseroja ja valmistaa
nuoria kansalaisia koulunkäyntiin oppimisvalmiuksia kehittämällä. Samalla selvitettiin sitä, tulisiko esikoulut kuulua hallinnollisesti päivähoito- vai koululaitokseen. Sosiaaliministeriö oli vuonna 1968 antanut
ohjeen, jonka mukaan kaikkien kuusivuotiaiden tulisi päästä vuodeksi lastentarhaan ennen koulun alkua.
Tarhat antoivat osalle lapsista puolipäiväistä hoitoa esikouluperiaatteella kouluun valmistavana kasvatus- ja opetustyönä. Mikäli puolipäiväosastoille jäi tilaa pyrittiin jäljelle jääneet paikat osoittamaan ensi
sijassa kuusivuotiaille esiopetuspaikoiksi.11
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Päivähoitolaki 1973
”Kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.”
Laki lasten päivähoidosta 36/1973

Päivähoitokonsepti modernisoitiin 1970-luvun alkupuolella. Lasten päivähoitokomitean vuonna 1971 antaman mietinnön pohjalta valmisteltiin seuraavana vuonna hallituksen esitys laiksi lasten päivähoidosta,
joka tuli voimaan 1.4.1973. Aloitteita lain saamiseksi oli tehty jo 1940-luvulta alkaen tavoitteena saada
eri päivähoitomuodoille tasavertaiset toimintaedellytykset. Uusi laki mahdollisti alle kouluikäisten lasten
ja tarvittaessa tätä vanhempienkin lasten oikeuden kunnalliseen päivähoitopaikkaan perheen asemasta
tai kotioloista riippumatta. Päivähoitolailla yhdistettiin lastentarhat, lastenseimet, kouluikäisten tarhat päiväkodeiksi. Seimet olivat aiemmin jääneet valtionavustuksen ulkopuolelle. Laitoshoidon ohella päivähoidoksi luettiin perhepäivähoito sekä sisällä tai ulkona tapahtuva lasten leikin- ja toiminnan ohjaus ja valvonta. Samalla käynnistettiin julkisen varhaiskasvatuksen infrastruktuurin eli päivähoitotilojen muodostaman palveluverkoston rakentaminen. Tähän liittyi varhaiskasvatuksen ja siihen käytettyjen tilojen valtiollinen standardointi ja suunnittelun sääntely, josta vastasi sosiaali- ja terveysministeriö.12
Päivähoitolaki oli oleellinen osa tasa-arvoisen hyvinvointiyhteiskunnan luomista. Lainsäädännöllä turvattiin hoidon ammattimaisuus ja kasvatuksellisuus. Päivähoito irrotettiin köyhäinhoidosta, ja lain myötä
kaikille työssäkäyville vanhemmille tuli mahdollisuus ja oikeus saada lapsille yhteiskunnan tukemaa päivähoitoa lapsen kehitystä ja oppimista edistävässä ympäristössä. Eri päivähoitomuotojen maksut yhtenäistettiin. Käytännössä hoitopaikkoja ei pystytty tarjoamaan kaikille halukkaille, ja palvelua kohdennettiin edelleen tarveharkinnan mukaan, lähinnä taloudellisin perustein.
Päiväkodin maksimikooksi säädettiin vuonna 1973 sata lasta. Päivähoidon ylin hallinnollinen viranomainen oli sosiaali- ja terveysministeriön alainen sosiaalihallitus, jonka vastuulla oli päivähoidon johto, ohjaus ja valvonta. Sosiaalihallitus määritteli mm. henkilöstön kelpoisuusvaatimukset sekä antoi ohjeet päiväkodin tilojen järjestämisestä. Se laati viisivuotisen valtakunnallisen suunnitelman päivähoidon järjestämiseksi. Kunnissa päivähoidon järjestäminen osoitettiin sosiaalilautakunnille, jotka puolestaan laativat
valtakunnallisen suunnitelman pohjalta omaan toimintaympäristöön sovitetun viisivuotissuunnitelmansa.13
Päivähoito on viime vuosina hallinnollisesti lähentynyt opetustyötä. Vuodesta 2013 päivähoidon valvonta
on kuulunut opetus- ja kulttuuriministeriölle, mutta asiantuntijatehtävät jäivät terveyden- ja hyvinvoinnin
laitokselle. Varhaiskasvatuslaki korvasi päivähoitolain vuonna 2015, ja samalla luovuttiin virallisesti termistä päivähoito. Se korvattiin tavoitteellista kasvatusta ja opetusta kuvaavalla muodolla varhaiskasvatus. Asiantuntijavastuu siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriölle, mikä kuvaa painotuksen siirtymistä hoidosta
kasvatustyöhön. Turussa kunnan tehtävistä vastaa nykyisin kasvatus- ja opetuslautakunta. Subjektiivinen päivähoito, jossa alle kolmevuotias lapsi voi saada hoitoa vaikka toinen vanhemmista olisi kotona,
mahdollistui vuonna 1985. Subjektiivista oikeutta laajennettiin vuonna 1996 koskemaan alle kouluikäisiä.14
Julkisen talouden heikkenemisen vuoksi on jälleen tullut esille tarve rajoittaa subjektiivista hoito-oikeutta.
Rajaamista on kritisoitu korostamalla päivähoidon kasvatuksellista ja pedagogista roolia. Tätä, samoin
kuin hallinnon siirtymistä hyvinvointialalta opetukseen voi pitää osoituksena siitä, että ammatillinen päivähoito on lopullisesti erkaantunut sosiaalihuollosta. Päivähoito ymmärretään osaksi koulujärjestelmää,
jolloin varhaiskasvatukseen osallistuminen on yhteiskunnan edun mukaista.

Päiväkoti rakennuksena ja suunnittelutehtävänä
Vanhimmat päiväkodit toimivat yleensä muissa kuin päiväkodeiksi suunnitelluissa rakennuksissa, tavallisesti asuinrakennuksissa, jotka eivät toiminnan kannalta olleet parhaita mahdollisia tiloja suurelle mää12
13
14
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rälle ryhmänä liikkuvia pikkulapsia. Arkkitehti Wivi Lönnin vuonna 1906 Helsingin Sörnäisiin (Helsinginkatu 3–5) suunnittelema Ebeneser-talo on maan ensimmäisiä varta vasten päiväkodiksi suunniteltuja
rakennuksia. Sen rakennutti yhdistys, johon kuuluivat mm. Rothman ja Alander. Jugendtyylisen, pelkistetyn rakennuksen reliefeissä esiintyy lapsia leikkimässä ja askareissa. Myös talon tekstinauhassa lukeva
”Lasten hyväksi – Ebeneser – För barnens Gud” -teksti osoittaa ohikulkijallekin talon olevan lapsille tarkoitettu. Vuonna 1908 aloittanut Ebeneser päiväkoti toimi pitkään maan ainoana alan kouluttajana. Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen historian kannalta merkittävässä rakennuksessa toimii nykyisin lastentarhamuseo.15
Päivähoitolain kanssa samaan aikaan tuli voimaan myös asetus lasten päivähoidosta (päivähoitoasetus).
Sääntely korosti hyvän hoidon lisäksi toiminnan suunnitelmallisuutta ja muutosten ennakointia, jotka tuli
ottaa huomioon tilojen suunnittelussa. Asetuksessa tarkennettiin mm. että kunnan laatimassa päivähoitosuunnitelmassa tulee olla selvitys väestöllisestä tilanteesta ja ennusteesta kunnan eri osissa sekä päiväkotien toimitilojen hankinta- ja muutossuunnitelmista. Sosiaalihallitus julkaisi vuonna 1980 päiväkotisuunnittelua ohjaavan normiston RT-korttina (RT STM/SH-20380).16
Päiväkodin tilojen suunnittelusta tuli yhteiskunnallinen kysymys varsinaisesti siis vasta päivähoitolain ja
muun valtakunnallisen sääntelyn määrittämien standardien myötä 1970-luvun alussa. Suunnittelua sitoivat mm. mitoitus, toiminnallisuus ja taloudelliset edellytykset. Päiväkodit on pyritty toteuttamaan kodinomaisiksi, ja yksityisyyden suojaan, valonsaantiin sekä pienilmastoon on kiinnitetty runsaasti huomiota.
1970-lukujen päiväkodit eivät olleet näyttäviä rakennuksia; niiden suunnittelussa on painotettu seinien
sisäistä toimivuutta ja käytännöllisyyttä. Kun vanhojen päiväkotien paikkalukua on kasvatettu ja tilojen
käyttötarkoituksia muutettu, on vanhojen päiväkotirakennusten toiminnallisuuteen liittyvä laatu saattanut
heiketä.
1970-luvun päiväkotirakentamisessa esikuvana oli Ruotsin esikoulumalli. Siihen, kuten muuhunkin ajan
yhteiskunnalliseen kehittämiseen liittyi voimakas demokratisointitavoite. Sen mukaisesti varhaisten kasvuympäristöjen tulisi olla mahdollisimman samankaltaisia, jotta voitaisiin tuottaa mahdollisimman samankaltaiset valmiudet omaksuneita koululaisia ja yhteiskunnan jäseniä.17 Rakennusten ulkoasussa
suosittiin ajan paradigman mukaisesti rationalismia; muotoilun keinona käytettiin toistoa ja jatkuvan suhteiston periaatetta, moduuliarkkitehtuuria, joka näkyy Turussa erityisesti Pekka Pitkäsen suunnittelemissa päiväkodeissa. Suora kulma oli käytössä oleva perusmuoto, josta ei juuri poikettu. Pitkäsen päiväkodeissa yksityiskohtana oleva pyöröikkuna on käytännössä ainoa poikkeus tästä perusmuodosta. Teollista ilmettä kevennettiin tavallisesti kirkkailla ja vahvoilla väreillä. Tiukasta rationalistisesta otteesta ja julkisen rakennuksen luonteesta johtuen monet ajan päiväkodit ovat hyvin linjakkaita. Harjallisiksi ja pitkäräystäisiksi uusitut vesikatot ovatkin voineet muuttaa 1970-luvun rakennusten arkkitehtonista luonnetta
oleellisesti (esimerkiksi Pernontien, Jalustinkadun ja Kuraattorinpolun päiväkodit). Hyvin omakotitalomainen Niitunniskan päiväkoti (TKTRO Outi Rahikkala) vuodelta 1978 on kiinnostava poikkeus rationalististen päiväkotien joukossa. Sen julkisivuissa on käytetty elävää lohkotiiltä ja vesikattona on voimakas aumakatto tasakaton ollessa ajan vakioratkaisu. Myös saman ikäisessä Säkäkujan (Arkkitehtitoimisto Lukander & Vahtera) päiväkodissa on kalteva ja räystäällinen satulakatto. Rakennuksen massa on porrastettu ja julkisivussa on käytetty myös sinisiä puupanelointeja. Tässäkin on nähtävissä muista kohteista
vahvempi pyrkimys kodinomaiseen arkkitehtuuriin.
Käyttäjäryhmää tai yksilöllisyyttä ei korostettu päiväkodin ulkoisessa arkkitehtuurissa eikä kiinteässä
sisustuksessa 1970-luvulla. Kalusteet olivat pienennettyjä versioita aikuisten Artek-kalusteista. Oman
tilan tunnistamista ja liikkumista helpottamaan käytettiin voimakkaita tunnusvärejä erottamaa eri käyttäjäryhmien huoneet ja yhteiset tilat. Paradigman täydellinen muutos alkoi vuosikymmen vaihtuessa ja siirryttäessä postmodernismiin. 1980-luvulla päiväkoti erottui ympäristöstään nimenomaan päiväkodiksi;
arkkitehtuurilla viestittiin kyseessä olevan lasten rakennus. Päinvastoin kuin viime vuosikymmenellä,
tavoitteeksi omaksuttiin yleisen ja tasapuolisen sijaan yksilöllisyys ja vaihtelevuus. Suorakaiteesta poikkeavasta ja epäyhtenäisestä muodosta saattoi tulla jopa perusta rakennuksen arkkitehtuurille. Kun ajallisesti tiukkaan rationalismiin ei ollut etäisyyttä kuin muutamia vuosia, voidaan 1980-luvun päiväkotisuunnittelu nähdä sekä voimakkaana irtiottona aiempaan suunnitteluideologiaan sekä päiväkotiarkkitehtuurin
15
16
17
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lähtökohtien uudelleen määrittelynä. Tästä hyviä paikallisia esimerkkejä ovat Karhunaukion (Arkkitehtitoimisto Pekka Salminen 1985), Hyrköistentien (Arkkitehtitoimisto Pekka Pitkänen 1986), Ritzinkujan
(Arkkitehtitoimisto Frank Schauman 1987) ja Jagellonicankadun (Arkkithetitoimisto Sigvard Eklund 1987)
päiväkodit.
Vuoden 1984 Arkkitehti-lehden teemana oli lasten arkkitehtuuri. Lehden kirjoituksissa otettiin arvostelevasti kantaa aiempaan tasapäistävään, mekaaniseen ja rationaaliseen suunnittelutapaan ja pohdittiin
samalla, miten luoda uutta lastenarkkitehtuuria modernismin keinoilla. Rationaalin jatkuvuuden tilalle tuli
ihanteeksi vapaa viiva, epäjatkuvuus, monimuotoisuus ja yllätyksellisyys. Päiväkodin tuli voida antaa
tilaa lapsen mielikuvitukselle. Tässä ajattelussa suorat kulmat, toistuvuus, vastakohdat kuten voimakkaat
värit ja jopa elementtisaumat nähtiin vahingollisina ja lapsen vapaata mielikuvitusta kahlitsevina. Erilaisuus ei ollut enää elitististä.18
Porilaisen päiväkoti Taikurihatun suunnittelijat Raili ja Reima Pietilä kirjoittavat:
”Lastenarkkitehtuuria ei voi syntyä, jos käytetään Le Corbusier’n moduloria eli jatkuvan suhteiston periaatetta. Modulorin idea on siinä, että suhdeketju voi jatkua äärettömiin. Rajallisuuksia, kuten lapsen rajallisuutta, ei voi ilmentää suhde-estetiikan keinoin. Se kuuluu siis aikuisarkkitehtuuriin.[..] Tilan ”epäjatkuvuus” johonkin suuntaan, eteen, taakse tai ylöspäin, auttaa kuvittelemaan tilaa tuntemuksina.” 19
Virallisena ohjenuorana suunnittelussa on käytetty ensin sosiaalihallituksen vuonna 1974 antamaa yleiskirjettä päiväkotien suunnittelusta sekä tämän jälkeen1980 julkaistua RT-korttia Päiväkodin toimitilojen
suunnittelu. 26-sivuinen ohje oli hyvin kattava sisältäen minimivaatimusten ohella runsaasti suosituksia,
jotka ottivat huomioon paikalliset palvelutarpeet ja käytännöt kaupungeissa ja harvaan asutuilla alueilla.
Ohjeistus koski paikan valintaa ja sisätilojen järjestämistä. Päiväkodin sijoittamisen pääperiaatteena oli
rakennuksen kytkeminen osaksi alueellista kokonaisuutta. Luonnollisesti sujuvat ja turvalliset reitit ja tilat,
esteettömyys ja saavutettavuus olivat tärkeitä edellytyksiä paikan valinnalle, samoin valon saanti, häiriöttömyys ja suotuisa pienilmasto. Kaupunkimaisessa ympäristössä suositeltiin, ettei päiväkodin ja asiakkaan kodin etäisyys tulisi ylittää 500 metriä, mikä tarkoitti hyvin tiheää päiväkotiverkkoa. Ohjeet oli laadittu siten, että 5–6-vuotiaiden lasten itsenäinen kulku päiväkotiin olisi mahdollista.20
Erilaisia päiväkodin vaikutuspiirejä RT-suunnittelukortin (SH20380 1980) mukaan. Suurin osa Turun päiväkodeista on sijoitettu lähialueella -periaatteella omaksi y-korttelikseen lähelle
asukkaita. Aluekeskuksiin toteutettiin 1970–1980-luvuilla neljä
päiväkotirakennusta (Lauklähteenkatu, Maistraatinpolku, Säkäkuja, Virmuntie). Pihapiirin osaksi rakennettiin vain kaksi päiväkotia, kummatkin Jäkärlään (Lampolankatu, Jäkärlän Puistokatu), millä on saattanut olla sosiaaliseen eheyteen tähtäävä tavoite.

Uusille asuinalueille, joissa oli odotettavissa sosiaalisia häiriöitä yksipuolisen asuntorakenteen vuoksi,
suositeltiin että päiväkodit olisivat pieniä ja osa välitöntä pihapiiriä. Yhteen lähiöön saatettiin tämän
vuoksi rakentaa useita pieniä päiväkoteja. Sen sijaan vanhoilla alueilla, joissa sosiaalinen ympäristö
olisi vakaa ja rauhallinen, olisi suunnitteluohjeen
mukaan hyvä toteuttaa asukkaita yhdistävä suuri
päiväkoti.21

18
19
20
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Jäkärlään rakennettiin neljä päiväkotia, mikä on alueen asukasmäärään nähden selvästi eniten Turussa.
Kaksi näistä ovat omia ympäristökokonaisuuksiaan ja on toteutettu osana asuinrakennusten pihapiiriä.
Jäkärlän puistokadun päiväkoti on toteutettu asuinrakennuksen jatkeena ja Lampolankadun päiväkoti on
asuinkorttelin sisällä muodostaen säännöllisen lamellitalokorttelin yhden suljetun sivun. Pihapiiriratkaisua
ei ole käytetty muualla Turussa, vaan päiväkodit muodostavat oman rakenteellisen kokonaisuutensa
asuinalueella. Lisäksi muutamia päiväkoteja toteutettiin osaksi lähiön liikekeskustaa. Isoista lähiöistä
Varissuolle rakennettiin viisi ja Runosmäkeen kolme erillistä päiväkotirakennusta, samoin Koivulan ja
Haritun alueelle. Muissa lähiöissä päiväkoteja rakennettiin yhdestä kahteen kappaletta. Keskustaan
(kaupunginosat I–IX) toteutettiin 1970-luvulla neljä erillistä päiväkotia. 1980-luvulla keskustaan ei toteutettu yhtään uutta erillistä päiväkotirakennusta. Keskustalle tyypillisempää on päiväkotien sijaitseminen
asuinrakennusten yhteydessä. 1980-luvun lopulla uutena tavoitteena tuli päiväkotien yhdistäminen vanhusten palveluasumisen yhteyteen pieniin, alueellisesti sijoitettaviin yksiköihin. Tällainen hanke toteutui
sosiaalikeskuksen Pihlaja-kodin toimintasuunnitelmassa ja huonetilaohjelmassa 1989, jonka perusteella
kaavoitettiin tontti Stålarminkadulle. Pihlajakodin palvelukeskus päiväkoteineen rakennettiin kuitenkin
vasta taloudellisen taantuman jälkeen vuonna 2002.
Turussa harvinainen esimerkki päiväkodin sijoittamisesta
suoraan asuinrakennuksen
pihapiiriin. Jäkärlän puistokatu 18, Olli Vahtera oy 1987.
Pienen postmodernin päiväkodin ja rationalistisen kerrostalon yhdistelmä on esteettisesti hieman kömpelö. Toisaalta rakennuspari kuvaa
hyvin arkkitehtuurikäsityksen
muutosta 1970-luvulta 1980luvuille. Rakennuslupakuva
(TKA).

Päiväkodin tontin tilavaatimus oli 50–70 m2 hoitopaikkaa kohden, josta varustettua leikkialuetta tuli olla
10–20 m2 lasta kohden. Ulkotilat oli varattava eli aidattava erikseen alle 3-vuotiaille. Osa ulkotiloista tulisi
olla maastoaluetta, ja jos päiväkodin tontti rajautuu puistoon, voitiin osa päiväkodin maastoalueista osoittaa sieltä.22
Toteutuksen osalta todettiin, että tilaratkaisut tulee perustua ensisijaisesti paikalliseen tarpeeseen, kaavamaista ratkaisua päiväkodin sisätiloille ei määritelty. Kokopäivähoidossa minimimitoituksena oli ryhmähuoneiden osalta 10m2 jokaista alle 1-vuotiasta kohden, 8,5 m2 1–2-vuotiasta kohden ja 6 m2 yli 3vuotista lasta kohden. Tehokkuuden lisäämiseksi muuntojoustavuutta korostettiin. Esimerkiksi henkilökunnan tilat esitettiin monikäyttöisinä ja yhteinen liikunta- ja juhlasali, jonka vähimmäiskokona oli 6 X 6
metriä, voitiin muodostaa yhdistelemällä ryhmätilaa, eteistiloja ja aputiloja. Joustavuutta ja monikäyttöisyyttä tuettiin myös suosittelemalla sijoittamaan päiväkodit siten, että ympäristön muita tiloja, kuten liikuntapaikkoja ja ulkoilualueita, voitiin hyödyntää päiväkotitoiminnassa. Sisäänkäyntejä ja salitiloja suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon mahdollisuus käyttää tiloja muuhun kuin päivähoitoon, esimerkiksi koulutustilaisuuksiin tai yhteistoimintaan. Osastotiloista oli aina olla varattavissa huone lasten päivälepoa
varten, mutta tilaa voitiin käyttää lepoajan ulkopuolella muuhun toimintaan. Tiloista olisi pystyttävä muodostamaan huoneet eri-ikäisille lapsille. Myös pientyhmätoiminnalle tulisi olla edellytykset. Tilasta toiseen
liikkuminen tulisi olla turvallista ja sujuvaa sekä helposti kontrolloitavaa. Alle 1-vuotiaiden lasten sisäänkäynnin yhteyteen tuli varata tilat vaunueteiselle. 1–2-vuotiaille tuli olla vaunuvarasto sekä märkäeteinen.
Yli 3-vuotiaat tarvitsivat märkäeteisen lisäksi verstaan ja kotikeittiön käden taitojen harjoittamiseen.23
Päivähoitolaissa 1973 määrättiin että ”päiväkodissa tulee olla lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopivat
toimitilat ja toimintavälineet sekä tehtävään soveltuva ja riittävä henkilökunta.” Toimitilojen järjestämistä
suunnittelua tarkennettiin sosiaalihallituksen ohjeilla, joiden noudattaminen oli laissa määritelty valtion22
23
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osuuden saamisen ehdoksi. Nykyinen varhaiskasvatuslaki vuodelta 2015 asettaa aiempaa lakia monipuolisemmat perusvaatimukset päiväkotirakennukselle:
Varhaiskasvatuksen ryhmät tulee muodostaa ja tilojen suunnittelu ja käyttö järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä,
oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. Toimitilojen ja
toimintavälineiden on oltava asianmukaisia ja niissä on huomioitava esteettömyys.24
Espoon päiväkotisuunnitteluohje kiteyttää nykypäivän hyvän päiväkotiarkkitehtuurin osatekijät näin:
Hyvä päiväkotiarkkitehtuuri täyttää lapsen esteettiset tarpeet. Päiväkodissa on lapsen mielenkiinnon
herättäviä yksityiskohtia, ja rakennus ympäristöineen tarjoaa avaruudellisen hahmottamisen kokemuksia:
on korkeaa ja matalaa sekä pitkää ja leveää lapsen mittakaavassa. Pintamateriaalit ovat monipuolisia
(karheita, sileitä, puuta, metallia, muovia jne.) sekä kestäviä ja helposti puhtaana pidettäviä.25

Turun päiväkodit
Vanhimmat päiväkodit
Vuosien 1867–68 katovuosina perustettiin yksityinen ”lapsikoto” kadulla kulkevia lapsia varten entiseen
purjekangastehtaaseen. Laitos täyttyi pian perustamisen jälkeen, ja laitokseen otettiin myös vähävaraisia äitejä työskentelemään hoitajina. Kaduilla kulkevat ja kerjäävä lapset oli sosiaalinen ongelma vielä
katovuosien jälkeenkin. Varakkaasta väestä koostuva filantrooppinen toimikunta perusti vuonna 1879
lasten työhuoneen keräämillään lahjoitusvaroilla. Turun lasten työhuonetta pidetään Suomen ensimmäisenä julkisena päiväkotityyppisenä laitoksena. Työhuone sijaitsi vuodesta 1881 alkaen Pohjoisella takamaalla Tuonelan huvilassa, ja se sai tukea Turun säästöpankilta ja kaupungilta. Työhuone joutui sittemmin taloudellisiin vaikeuksiin. Vuonna 1939 muodostettiin Turun lasten työhuonesäätiö, joka myi kiinteistönsä kaupungille. Tämä puolestaan luovutti tilat työkeskus Auralalle, jossa Pohjolan päiväkoti jatkoi toimintaansa.26
Vaikka lasten päivähoitoa pidettiin erityisesti työssäkäyvän alemman sosiaaliluokan asiana, katsottiin
ammattimaisen varhaiskasvatuksen olevan eduksi myös keski- ja yläluokkaisille perheille. Varakkaampien perheiden kasvatukselliseksi ongelmaksi oli koettu mm. saman ikäisten leikkitoverien puute ja palkattujen lastenpiikojen ammattitaidottomuus. Monet ensimmäisistä pedagogisista lähtökohdista toimivista lastentarhoista olivat käytännössä vain varakkaiden perheiden käytössä niiden korkeiden hoitomaksujen vuoksi. Ebba Böcker oli perustanut maan ensimmäisten päiväkotien joukossa yksityisen fröbeliläisen
lastentarhan ja alkeiskoulun jo vuonna 1868 Brahenkadun ja Yliopistonkadun kulmaan. Päiväkoti lopetti
kannattamattomana vuonna 1882. Lastentarhoja kohtaan oli useita ennakkoluuloja, mikä luonnollisesti
vaikutti kielteisesti niiden suosioon. Sosiaalisen leimautumisen ohella tarhojen katsottiin mm. häiritsevän
lasten ja perheenjäsenten, erityisesti äidin ja hoidossa olevan lapsen suhteita. Myös äidin ansiotyötä eli
kotoa poissaolemista pidettiin kodin kannalta haitallisena, vaikkakin joissain tapauksissa taloudellisesti
välttämättömänä. Lastenhoitoa annettiinkin ideologisista syistä tarhoissa yleensä vain osapäiväisesti.
Esimerkiksi Böckerin tarhassa hoitoaika oli neljä tuntia, minkä aikana äiti saattoi käydä työssä tai hoitaa
asioitaan.27
Ennen lasten työhuonetta ja Böckerin lastentarhaa oli Turussa toiminut ns. pientenlastenkouluja, joista
ensimmäisen perusti kymnaasilehtori Henrik Heikel vuonna 1856. Se sijaitsi ensin vaivaistalossa Eerikinkadun ja Humalistonkadun kulmassa ja toimi myöhemmin omassa vuokrahuoneistossa. Pientenlastenkouluja perustettiin Turkuun yhteensä neljä ja niissä oli 700 oppilasta. Koulut sijaitsivat työväestön
asuinalueilla kaupungin laitamilla, ja ne tarjosivat kokopäiväistä hoitoa köyhien perheiden lapsille. Pientenlastenkoulut toimivat lahjoitusvaroin, ja niiden toiminta hiipui 1880-luvun alussa varojen vähennyttyä,
ja kaupungin kieltäydyttyä ottamasta niitä hoitaakseen. Niiden toimintaa korvasivat uudet kansanlasten-
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tarhat ja alakansakoulu. Myös säätyläisille oli perustettu 1800-luvun loppupuolella useita pikkulapsille
suunnattuja koulumaisia laitoksia, joissa valmennettiin varsinaiseen koulunkäyntiin.28
Cajanderin säätiö ylläpiti päiväkotia vuodesta 1873 lähtien. Muutamia vuosia Böckerin lastentarhan lopetettua Mimmi Hagerlund avasi vuonna 1887 yksityisen päiväkodin osoitteessa Hovioikeudenkatu 3. Laitos muutti seuraavana vuonna Vähä Brahenkadun ja Linnankadun kulmaan. Kyseessä oli ilmeisesti
myös varakkaiden perheiden lapsille suunnattu hoitopaikka ja sen yhteydessä toimi kolme luokkaa käsittävä, kaksikielinen esikoulu. Hagerlundin tarha lopetti myös melko pian, tiettävästi vuonna 1891, minkä
jälkeen kuitenkin esiopetustoiminta jatkui. Thyra Hagelstam perusti pientenlastenkoulun ja lastentarhan
vuonna 1896. Tarha toimi Linnankatu 5:ssä. Tarhan toiminta loppui ilmeisesti jo seuraavana vuonna kun
Arbets Vänner -yhdistys avasi maksuttoman ruotsinkielisen hoitopaikan. Se toimi suomalaisen työväenyhdistyksen lastentarhan yhteydessä, minkä vuoksi ruotsinkieliset lapset alkoivat käyttää suomea.
Suomalaistuminen koettiin uhkana, joten Fredrik von Rettigin taloudellisella avustuksella ruotsinkielisille
avattiin oma lastentarha Eerikinkatu 17:ssä vuonna 1896. Toinen toimipiste perustettiin 1897 kaupungintalolle. Tarhat pyrittiin saamaan asiakkaiden lähelle ja molemmille puolille jokea, joten Eerikinkadun tarha muutti vuonna 1907 Tiilentekijänkatu 7:ään ja seuraavana vuonna osoitteeseen Itäinen Pitkäkatu 24.
Tarha oli maksuton ja tarkoitettu ensi sijassa ruotsinkielisen työväestön lapsille, mutta tilan salliessa muitakin lapsia otettiin hoitoon maksua vastaan.29
Suomalaisen työväenyhdistyksen lastentarha aloitti vuonna 1894 samoin Rothmanin oppilas Elli Holländerin ruotsinkielinen, yksityinen päiväkoti. Holländer toimi myös työväenyhdistyksen päiväkodin johtajana. Työväenyhdistys aiemmin hakenut tuloksetta kaupungilta avustusta lastentarhan perustamiseen,
mutta nyt se oli saanut kaupungilta korotonta lainaa sillä edellytyksellä, että se järjestää lasten päivähoitoa tai muuta vastaavaa toimintaa Ursininkatu 5:ssä sijaitsevalla työväentalolla. Yhdistyksen päiväkoti oli
tarkoitettu ensisijassa työväestöön kuuluvien ja ansiotyössä käyvien äitien lapsille. Hoitomaksua ei peritty, mutta ruokarahaa maksettiin viisi penniä päivältä. Tarha oli auki vain aamupäivisin. Työväenliikkeen
radikalisoitumisen vuoksi lastentarhan hallinnosta erosi ihmisiä ja sen rahoitus tyrehtyi. Tarha lopetti
vuonna 1900. Sen toimintaa korvasi vuonna 1899 perustettu suomalainen kansanlastentarha.30
Seimipaikoista on huomattava pula 1900-luvun alkupuolella. Turun kaupunkilähetys oli avannut seimen
Betaniankadulla vuonna 1908. Seimipaikkoja saatiin lisää 1920-luvulla, kun Lasten hyväksi -yhdistyksen
seimi aloitti Kauppiaskatu 17:ssä. Mikaelin seurakunta perusti seimensä 1925. Itäharjun seurakuntatalon
seimi aloitti 1934. Betaniassa oli toiminut vuosina 1926–33 kouluikäisten päiväkoti.31
Turun kunnallisen päiväkotitoiminnan katsotaan alkaneen
ensimmäisen kansanlastentarhan perustamisesta vuonna
1899. Kansanlastentarha 1 on Turun vanhin edelleen toimiva päiväkoti. Nykyisin Kallelankadulla toimiva päiväkoti avattiin entisiin koulun tiloihin osoitteessa Itäinen Pitkäkatu 27
nimellä Nya finska Barnträdgården. Se oli nimestään huolimatta suomenkielinen ja tarkoitettu kaikille yhteiskuntaluokille. Hoito oli edullista ja varattomille kokonaan maksutonta.
Kolmen osastohuoneen ja yhden leikkihuoneen käsittävään
tarhaan ilmoittautui 155 lasta, joista 100 mahtui hoitoon.
Kansanlastentarha 2 perustettiin vuonna 1900 Multavierunkadulle, ja sen toimintaa jatkaa nykisin Sairashuoneenkadun
päiväkoti. Osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 27 vuonna 1903
aloittanut Kansanlastentarha 3 on nykyisin päiväkoti Koulukatu 12. Vuonna 1907 perustettiin Portsaan Kansanlastentarha 4 eli nykyinen Sofiankadun päiväkoti, joka toimi ennen
osoitteessa Sairashuoneenkatu 7 ja edelleen olemassa
olevassa asuin- ja liikerakennuksessa osoitteessa Puutarhakatu 44. Kaskenkatu 7:n asuinrakennuksessa toimii päi28
29
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Kansanlastentarha n:o 3 toimi Puolalanpuisto
5:ssä vuosina 1917–1924. Nykyisin sama päiväkoti on osoitteessa Koulukatu 12.

väkoti, joka aloitti viidentenä kansanlastentarhana samassa paikassa vuonna 1917. Sen asiakkaina olivat aluksi köyhäinhoidon lähettämät sotaorvot ja työssäkäyvien yksinhuoltajien lapset.32
Kansanlastentarhat olivat puolipäiväisiä, jottei lasten suhde kotiin vaarantuisi. Lastentarhain johtokunta
oli pitkään tavoitellut kokopäiväisten hoitopaikkojen perustamista niitä lapsia varten, joiden vanhemmat
olivat kokopäivätyössä. Vuonna 1918 avattiin ensimmäiset kokopäiväosastot sisällissodan aiheuttaman
poikkeustilanteen vuoksi. Nämä ns. lastenkamariosastot perustettiin suomenkielisten tarhojen yhteyteen
Kaskenkadulle ja Puutarhakadulle. Kolmas lastenkamariosasto perustettiin 1920 Kallelankadun päiväkodin paikalla olleeseen Karlborgin huvilaan, jonka kaupunki oli ostanut päiväkodin käyttöön. Karlborgista
suunniteltiin isoa kunnallista lastentaloa, jossa olisi seimi, tarha, kokopäiväosasto, ja joka toimisi myös
lastenhoidon harjoittelupaikkana. Myös kansanlastentarha 1 muutti 1920 Huvila Karlborgiin, ja se tunnettiin pitkään Turun päivähoidon keskuksena. Sen toiminta kunnallistettiin vuonna 1937.33
Kaupungin kasvu ja naisten työssäkäynnin yleistyminen sekä yksinhuoltajuus lisäsivät päivähoidot tarvetta roimasti vuosisadan vaihteessa. Kaupunkiin muuttaneilla perheillä oli myös paikallisia heikommat
mahdollisuudet hyödyntää sukulaisia lastenhoidossa. Kansanlastentarhat ratkaisivat osaltaan katulapsiongelmaa, mutta edelleen päivähoidon ulkopuolelle jäi huomattava osa alle kouluikäisistä. On arvioitu,
että vain noin viisi prosenttia 3–6-vuotiaista olisi ollut päiväkodissa vuonna 1894 ja vain noin kahdeksan
prosenttia vuonna 1899. Vuonna 1914 kaupungissa tiedetään olleen päivähoidossa 620 lasta seitsemässä päiväkodissa. Määrä vaihteli vuosien 1917 ja 1946 välillä kahdeksasta kymmeneen. 1940- ja
1950-luvuilla päiväkotien määrä kaksinkertaistui ja 1960-luvulla tarhojen määrä nousi 26:een. 1970luvulla päiväkoteja oli jo yli 70 ja 1980-luvulla yli 80.34
Päivähoidosta alkoi vähitellen tulla siinä määrin yhteiskunnallinen kysymys, että kaupunginvaltuusto
asetti vuonna 1907 valiokunnan selvittämään päiväkodin kasvatuksellista merkitystä ja julkisen sektorin
roolia kasvatukseen osallistumisessa ja päivähoidon järjestämisessä. Kasvatuksen katsottiin edelleen
kuuluvan ensi sijassa vanhemmille. Työväestön lapsille kohdennettua päivätoimintaa pidettiin välttämättömänä köyhäinhoitona, johon kunnan tuli osallistua. Pedagogisiin tavoitteisiin perustuvien yksityisten
päiväkotien toiminta nähtiin arveluttavana ja yksilöllisyyttä loukkaavana ”joukkokasvatuksena”. Valiokunta katsoi, että lastentarhakasvatus on suotavaa ja välttämätöntä vain riittävää hoivaa ja kasvatusta vaille
jääneille lapsille. Kunnan olisi tästä syystä tuettava taloudellisesti lastentarhatoimintaa, mutta sen ei tulisi
ottaa vastuuta hoidon järjestämisestä.35
Koska kaupunki avusti merkittävällä summalla hoitoa, oli tarpeellista perustaa lastentarhalautakunta.
Lautakunta aloitti vuonna 1908 ja sen tehtäviin kuului varojen hankkimisen ja jakamisen ohella ohjata
tarhojen toimintaa sekä seurata päivähoidon tilannetta ja tarpeellisuutta. Työväestön lasten päivähoitoon
kiinnitettiin erityistä huomiota, sillä sen katsottiin eniten hyödyttävän yhteiskuntaa tuottamalla ”kovan
onnen lapsista” kunnon kansalaisia. Lastentarhan odotettiinkin tuottavan hyvät kansakouluvalmiudet.
Opetusta sisältävän päivähoidon toivottiin myös vähentävän yhteiskuntaluokkien eriytymistä. Hoitoon
pääsy turvasi myös vähävaraisten perheiden lapsille säännöllisen aterian. Lastentarhatyön yhteiskunnallinen tarpeellisuus oli siis käymässä selväksi, mutta edelleen kaupunki katsoi, että vastuuta oli jaettava
kolmannen sektorin kanssa hyväntekeväisyyteen luottaen. Päiväkotien rahoittamista ei kaupungin menosääntöön vuosien 1910 ja 1914 yrityksistä huolimatta saatu. Vuoden 1918 kansalaissodan vuoksi orpojen lasten määrä kasvoi ja samalla päivähoidon talouteen ja organisointiin tuli vaikeuksia, mistä syystä
kunnan rooli tarhatoiminnassa pakotetusti kasvoi.36
Vuonna 1918 lastentarhatoiminnan valvonta siirtyi kouluylihallituksen alaisuuteen. Päivähoidon rinnastaminen koululaitokseen oli edistysaskel päivähoidon arvostusta ja pedagogisen merkityksen ymmärtämistä ajatellen. Vuoden 1921 oppivelvollisuuslaki selkiinnytti lastentarhojen asemaa, kun lastentarha ja
alakoulu vakiinnuttivat lainsäädännöllisesti asemansa. Toisaalta Turussa lastentarhalautakunnan tehtävät siirtyivät vuonna 1923 lastensuojelulautakunnalle. Samalla lakkautettiin lastentarhalautakunta, kasvatuslautakunta, lastenhoitolautakunta sekä lastenhuoltokomitea. Sodan jälkeen uusia lastentarhoja ei pe32
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rustettu Turkuun kahteenkymmeneen vuoteen. Päivähoidon kehityksessä tärkeimmät kysymykset 1920ja 1930-lukujen Turussa olivat hallinnollisia: toiminnan ja rahoituksen vastuutahojen määrittely, päivähoidon mahdollinen kunnallistaminen sekä asiakaskunnan rajaaminen resurssien mukaan.37

Kunnallisen päivähoitoverkoston rakentaminen
Kunnallinen päivähoito alkoi Turussa vuonna 1937, jolloin kaupungin avustusta saaneet viisi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä päiväkotia kiinteistöineen siirtyivät kaupungille. Yhdistysten ja yksityisten
toimijoiden ylläpitämät lastenseimet ja koululaisten osapäivähoitopaikat jäivät vielä kunnallisen toiminnan
ulkopuolelle. Toisen maailmansodan jälkeen lastentarhalasten määrä nousi nopeasti noin kuudesta sadasta yli tuhanteen, ja uusia laitoksia perustettiin useita. 1950-luvun puolivälissä lastentarhojen toimipaikkoja oli jo yli 20. Toimintaa ylläpitivät kunnan lisäksi yhdistykset ja seurakunnat. Turku oli anonut
lupaa kasvattaa ryhmäkokoja kovan kysynnän vuoksi 25 paikasta 30:een. Sosiaaliministeriö antoi luvan
kaudelle 1950–51, mutta ei enää vuodelle 1952. Samaan aikaan hoitoon pääsemisen kriteerejä tarkistettiin ja niiden toteutumista valvottiin tehostetummin, vaikka lastentarhanopettajien yhdistys oli sitä mieltä,
että kaikilla lapsilla tulisi olla tarhakasvatusmahdollisuus. Perheen pienituloisuus tai vaarantuneet kasvuolosuhteet olivat merkittäviä mittareita, mikä ylläpiti käsitystä päivähoidosta sosiaalihuoltona tai lastensuojeluna. Paikkojen kasvu jatkui tasaisena, mutta melko hitaana. Uusia hoitopaikkoja perustettiin kaiken
aikaa, mutta kysyntä oli jatkuvasti tarjontaa suurempi. 1970-luvun alussa lisättiin erityisesti kokopäiväisten hoitopaikkojen määrää.38
Esikaupunkialueilla asui pääasiassa työväestöä. Kaupunginvaltuusto päätti 1939 rakentaa lastentalon
(seimi, lastentarha, kouluikäisten päiväkoti ja neuvola) kaupungin ja Kaarinan liitosalueiden rajan tuntumaan Ryssänmäelle (Yliopistonmäelle). Hanke toteutui Nummenmäen puolelle vasta 1950-luvun alussa
Viinamäenkadun lastentalona. Tätä ennen kaupunki avasi tarhat Kaarinan entiseen kunnantaloon ja
Raunistulan kouluun. Kurjenmäen täyskunnallisten vuokratalojen lapsille avattiin 1942 kaupungin päiväkoti ja seimi Uudenmaankatu 17:ään. Jälleenrakennuskaudella avattiin lisäksi useita muita ei-kunnallisia
päiväkoteja, joita ylläpitivät yhdistykset, seurakunnat ja suuret työnantajat. Vuonna 1970 tarhalaisia oli jo
yli 3000. Kaupungilla oli 15 seimeä, joissa 591 paikkaa sekä 22 lastentarhaa, joissa 1 800 paikkaa, joista
550 kokopäiväpaikkaa. Yksityisissä seimissä oli 507 paikkaa ja tarhoissa 284 paikkaa, joista 84 kokopäiväistä. Päivähoito oli tässä vaiheessa jo yleinen palvelu. Seimipaikat kattoivat kaksikymmentä prosenttia
ja tarhapaikat 25 prosenttia ikäryhmästä.39
Ensimmäiset varta vasten lasten päivähoitoon suunnitellut rakennukset olivat kunnallisia laitoksia keskustan ulkopuolisissa taajamissa. Vakka-Suomentielle valmistui 1949 Edvin Salon suunnittelema, kaupungin seimi ja lastentarha, jossa toimii nykyisi lastenkoti. Pienehkö rakennus vastaa ulkoasultaan kauden omakotitaloa. Seuraavat päiväkodit olivat huomattavasti suurempia. Talorakennusosaston Armi
Harva vuonna suunnitteli 1952 Viinamäenkadun päiväkoti, joka valmistui 1954. Seuraavana rakennettiin
niin ikään Harvan 1956 suunnittelema Kaerlantien päiväkoti. Kanslerintien päiväkoti valmistui vuonna
1960. Rakuunatien tarha rakennettiin 1963, ja sen suunnitteli Helena Merikanto talorakennusosastolta.
Talorakennusosaston A. Sandelinin piirtämä Kuuvuoren lastentalo vuonna valmistui vuonna 1966, ja
purettiin 2009 uuden päiväkodin alta.
Viinamäenkadun
(vas.) ja Rakuunatien
(oik.) päiväkodit ovat
Turun vanhimpia ja
suurimpia päiväkotikäyttöön valmistuneita rakennuksia.
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Vakka-Suomentien kohdetta lukuun ottamatta vanhat kunnalliset päiväkodit ovat kooltaan suuria lastentaloja. Päivähoidon lisäksi niissä on ollut tiloja myös muuhun tarkoitukseen. Oheispalveluna on usein
ollut äitiysneuvola. Rakuunatien päiväkodin yhteydessä on ollut myös kerhotiloja nuorille ja Viinamäenkadun päiväkodin yläkerrassa on ollut henkilökunnan asunnot ja myöhemmin nuorisokoti. Ensimmäiset
päiväkodit ovat arkkitehtuuriltaan selvästi erotettavissa laitoksiksi, mutta ne ovat kuitenkin rakennusajan
tapaan luonteeltaan kodikkaita. Kaksikerrokset ja rapatut Viinamäenkadun ja Rakuunatien päiväkodit
muistuttavat paljon ajan kansakoulurakennuksia. Kanslerintien tarha näyttää enemmän kauden toimitilarakennukselta. Kaerlantien päiväkoti on ajan päiväkodeista pientalomaisin, 1950-luvun rakennus on arkkitehtonisesti jo 1960-luvun tyyliä. Levypintaisessa Kuuvuoren lastentalossa betonirakenteet olivat näkyvä osa julkisivua, joka oli osittain verhoiltu levyin. Tämäkin edusti arkkitehtonisesti jo seuraavan aikakauden, 1970-luvun rationalistista tyyliä.
Vas.: Talorakennusosastolla (Armi Harva) suunniteltu Kaerlantien päiväkoti Kilpola on rakennettu 1957. Sen arkkitehtuuri on ajalleen hyvin modernia. Rakennus on matalahko ja mittasuhteet ja verhoilu korostavat vaakalinjoja. Julkisivussa yhdistyvät perinteiset materiaalit puu ja punatiili, jotka
yhdessä polveileva massan ja satulakaton kanssa luovat kodikkaan kokonaisuuden.
Alla: Päivähoitopaikat Turussa 1915–1987. Päivähoidossa olevien lasten
määrä kasvoi tasaisesti 1900-luvun alkupuolen jälkeen. Kasvu kiihtyi
1970-luvulta alkaen. Kaupunki kasvoi vauhdilla ja molempien vanhempien
työssäkäynti yleistyi. Graafi Satu Remmerin (1989) tutkimuksesta Turun
lastentarhojen synty ja muotoutuminen vuosina 1868–1973.

Päiväkotien perustaminen ja varsinaisten päiväkotirakennusten suunnittelu vauhdittui vasta 1970-luvulla, kun kunnan oli otettava kokonaisvastuu päivähoidon järjestämisestä. Samalla uudistettiin käsitystä päivähoidosta ja sen kasvatuksellisista päämääristä. Aiempaan päivähoitojärjestelmään ja siihen liittyviin mielikuviin viittaavasta lastentarhatermistä luovuttiin virallisissa yhteyksissä ja se korvattiin
sanalla päiväkoti. Kasvatustehtävien hoitaminen, suunnittelu ja valvonta siirtyivät Turussa lastensuojelulautakunnalta
uudelle päivähoito-osastolle. Sen tuli laatia viisivuotissuunnitelma, joka piti hyväksyttää sosiaalihallituksessa valtionavun saamiseksi. Turun viisivuotissuunnitelmassa 1973–78
otettiin tavoitteeksi 500 hoitopaikan vuosittainen lisäys.
Tämä merkitsi kuitenkin alkuvuosiksi vielä selkeää vajausta
kokopäiväpaikoissa. Puolipäivähoidossa ei paikkavajausta
ollut. Hoidon kokonaistarpeeksi arvioitiin 51 % päiväkotiikäisistä lapsista, kun hoitoon voitiin ottaa vuonna 1973 29
% ja vuonna 1978 32 % 0–6-vuotiaista. 1980-luvulla rakennettiin enemmän uusia päiväkoteja kuin muina vuosikymmeninä. Kokopäiväpaikkojen määrä arvioituun tarpeeseen
nähden oli tässäkin vaiheessa kuitenkin pieni, ja vajauksen
nähtiin vastaisuudessa jatkuvan.40
Päivähoitolain voimaantulon jälkeenkin hoitoon voitiin siis ottaa rajallinen määrä lapsia, mistä syystä hoitopaikat osoitettiin edelleen eniten tukea tarvitseville perheille. Hoitotyöstä tavalla tai toisella estyneiden
vanhempien lisäksi myös kasvatuksellisten virikkeiden puute katsottiin nyt hoitoon pääsyn perusteeksi.
Vuoden 1974 aikana hoitopaikkojen määrää pystyttiin lisäämään 235 paikalla. Kasvu oli ennätyksellinen,
mutta alle tarpeen ja tavoitteiden. Tässä vaiheessa rakennettiin Talinkorventien ja Ruiskadun päiväkodit.
Lauklähteenkadun ja Pernontien päiväkodit olivat valmistuneet 1973 samoin sekä Uittamon kansakoulun
yhteyteen rakennettu Jalustinkadun päiväkoti. Psyykkisesti erityistä tukea tarvitseville lapsille suunnattu
päiväkoti Koulukatu 12 C aloitti myös keväällä 1973. Koulukatu 12 A ja B oli toiminnassa jo vuotta aiem40

Remmer 1989, 120–123,158; Hänninen & Valli 1986, 120–121, 128.
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min. Rätiälänkadun päiväkoti (Pekka Pitkänen) oli valmistunut vuonna 1970 ja Pernontien päiväkoti
(TKTRO / Leena Juvonen) 1972. Talinkorventien ja Jalustinkadun päiväkodeissa annettiin myös esiopetusta.41
Veijo Kahran vuonna 1969 suunnittelema ja vuonna 1970 valmistunut Lauklähteenkadun päiväkoti on osa Ilpoisten liikekeskustaa.
Se mukaileekin aikakauden kaupan arkkitehtuuria. Liikerakennusten sisään muodostuu intiimiä kaupunkitilaa. Yleensä tämän ajan
rakennuksissa katto on häivytetty näkymättömiin, mutta tässä
huomattavan kokoiset kattopalkit ja niiden kannattelema betoniyläpohja on tuotu näyttäväksi osaksi julkisivua. Palkit lävistävät rakennuksen rungon työntyen katon kanssa ulkonevaksi lipaksi.

Kaupungin talorakennusosaston Leena Juvosen suunnittelema
Pernontien päiväkoti on rakennettu juuri ennen päivähoitolain
voimaantuloa vuonna 1972. Rakennus on alkujaan tasakattoinen, kuten lähes kaikki 1970-luvun päiväkodit. Perusväritys on
ajan tapaan tumma, ja kevennyksenä on käytetty värikkäitä,
tässä tapauksessa vihreitä ikkunakehyksiä. Katto on uusittu
1991.

1990-luvun alkupuolella hoitopaikkojen tarve kääntyi laskuun.
Vuonna 1994 lakkautettiin itäisen Turun alueelta 101 hoitopaikkaa
Seikonkadun, Kämnerinpolun ja Ylioppilaskylän päiväkodeista.
Myös kuvassa oleva Jyrkkälän 54-paikkainen, 1976 rakennettu
päiväkoti on lakkautettu 1994. Rakennus muutettiin rivitaloksi.

Päiväkoti-infran rakentaminen jatkui vilkkaana koko 1980-luvun. Vielä vuosina 1990–91 otettiin käyttöön
viisi uutta päiväkotia (Anniitunkatu, Käsityöläiskatu, Paavinkatu, Turunmaankatu, Seuravuorenkatu).
Tämän jälkeen päivähoitopaikkojen kasvu hidastui. Työttömyys lisääntyi, mikä vähensi hoidon tarvetta.
Vuonna 1993 paikkojen määrä laski edellisen vuoden 4 028 kokopäiväpaikasta 3 873:een ja neljä päiväkotia lakkautettiin (Asematie, Myllymäentie, Vakka-Suomentie, Vasaramäentie). Päiväkoteja oli vuonna
1993 enää 73 ja 1995 71, kun niitä vuonna 1990 oli 81. Samaan aikaan kaupungin taloudellinen tilanne
heikkeni. Uusi asetus mahdollisti ryhmäkokojen pienentämisen ja ryhmien sulkemisen toistaiseksi, mikä
puolestaan vähensi henkilökunnan määrää. Vanhoilla alueilla lapset olivat kasvaneet, mutta uusilla alueilla kysyntää oli yli tarjonnan. Hoitopaikkojen nettomäärä oli tässä vaiheessa tasapainossa eli määrällisesti paikkoja oli riittävästi, mutta sijainti ei vastannut kysyntää. Toimintaa oli pyrittävä sopeuttamaan ja
tilojen käyttöä tehostettiin. Esimerkiksi Jyrkkälän päiväkoti lakkautettiin 1994 ja korvaavat paikat saatiin
Säkäkujan ja Rahjekadun päiväkodeista ottamalla suljettuja tiloja uudelleen käyttöön. Kunnallisten päiväkotien rakentaminen oli pysähdyksissä ja kaupunki aloitti palvelusopimusten tekemisen päivähoito- ja
leikkikoulutoimintaa järjestävien yhdistysten kanssa. Vuonna 1992 toiminnassa oli jo 12 kunnalliseen
päiväkotiin verrattavaa yhteisöjen ylläpitämää päiväkotia, joissa oli 353 kokopäiväpaikkaa. Vuonna 1994
saatiin parannettua Moision hoitopaikkavajetta avaamalla Halikonkadun päiväkoti.42

41

Arkkitehtipiirustukset TKA; Remmer 1989, 120–123.
Turun kaupungin sosiaalitoimen toimintakertomus vuodelta 1990 ja 1991; Sosiaalikeskuksen palvelutoiminta 1992; Sosiaalitoimen toimintakertomus vuodelta 1993, 1994 ja 1995.
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1990-luvun puolivälissä hoitopaikkojen yhteenlaskettu määrä alkoi jälleen kasvaa. Laki subjektiivisesta
oikeudesta päivähoitoon tuli voimaan 1996, ja kunnan päivähoitovelvoite laajeni koskemaan kaikkia alle
kouluikäisiä. Hoidon tukijärjestelmä uudistui 1997. Vanhemmille tuli kunnallisen hoitopaikan ohella vaihtoehdoksi hoitaa alle 3-vuotiasta lasta ja sisarusta kotona kotihoidon tuella tai käyttää yksityisiä palveluja
yksityisen hoidon tuella kunnes lapsi aloittaa koulun. Myös maahanmuutto lisäsi hoitopaikkatarvetta.
Uusia päiväkoteja rakennettiin kuitenkin vähän. Tavallinen tapa laajentaa toimintaa oli vuokrata muussa
käytössä olleita tiloja ja liittää ne alueella ennestään toimivaan päivähoitoyksikköön. Tiloja hankittiin mm.
kouluista. Myös ryhmäkokoja kasvatettiin ja henkilöstöä lisättiin. Vuonna 1998 otettiin ensin kokeiluna
käyttöön kesäkuukausien maksuttomuus, mikäli lapsi olisi pois päivähoidosta kaksi tai kolme peräkkäistä
kuukautta. Ennakoitavien pitkien poissaolojen vuoksi voitiin sulkea suurin osa päiväkodeista kesäksi.
Erityispäiväkoteja ei enää ollut, erityistä tukea annettiin sitä tarvitseville muun päivähoitotoiminnan yhteydessä. Käytössä oli mm. pienennetyt ryhmät, avustajat ja kiertävät erityislastentarhanopettajat. 2000luvun alussa työllisyystilanne alkoi parantua, mikä lisäsi päivähoidon kysyntää. Samaan aikaan alkoivat
vanhojen päiväkotien peruskorjaukset. Hoitopaikkojen tarve kasvoi erityisesti Hirvensalossa, Moisiossa
ja Paattisilla, jonne valmistui uusia asuntoja. Kohmo oli pitkään vailla omaa päiväkotia. Itä-Turun alueella
päivähoitopaikkoja ei riittänyt kaikille. Pääskyvuoreen rakennettiin asuntoja ja alueelle muutti runsaasti
maahanmuuttajaperheitä, joiden kotoutumista pyrittiin edistämään osapäivähoidolla. Myös Koivulassa ja
Haritussa sekä Halisissa oli ajoittaista vajausta osapäiväpaikoista. Ruotsinkielisen hoidon tarve oli nousussa ja uusien tilojen kysyntään vastasivat yksityiset päiväkodit. Vuonna 2001 keskustan kunnallisiin
päiväkoteihin otettiin paljon lapsia muualta ruotsinkielisille paikoille, samoin ja venäjänkieliseen hoitoon,
kielikylpyihin, vuorohoitoon ja erityisryhmätoimintaan.43
1990-luvun päiväkotirakennukset olivat 1980-luvun näyttävien ja persoonallisten rakennusten rinnalla
hyvin hillittyjä, mutta noudattelivat muutoin pitkälti 1980-luvun rakentamistapaa. Pientalomaiset Räntämäen Emmauksenkadun ja Moision Halikonkadun päiväkodit rakennettiin 1997 ja 2002. Vuonna 2005
valmistunut Haarlan päiväkoti osana koulu- ja seurakuntakotikokonaisuutta edustaa jo uutta 2000-luvun
arkkitehtuurin aikakautta, samoin hieman vaatimattomampi, vuonna 2009 valmistunut Ritavuorenkadun
päiväkoti–koulu Kohmossa. Päiväkotien rakentaminen on jälleen vauhdittunut hieman 2010-luvulla. Viimeisimpinä vuosina yksityisten yritysten tarjoamat päivähoitopaikat ovat lisääntyneet suhteessa kunnallisiin. Vieraskielisten lasten palvelutarve on lisääntynyt. Tällä hetkellä Turun noin 90 päiväkodista yksityisiä on noin 15 eli noin 17 %:a.44 Kasvatus- ja opetuslautakunnan tavoitteena kaudelle 2016–2019 on,
että päivähoitopaikoista 75 %:a on kunnallisia ja 25 % yksityisiä.45 Uusia yksityisiä päiväkoteja on toteutettu uusin uudisrakennuksiin, entisiin kunnallisiin päiväkoteihin sekä muussa käytössä olleisiin rakennuksiin ja muiden rakennusten yhteyteen.

Turun päiväkotiarkkitehtuuri 1970–80 -luvuilla
Päivähoitolain tullessa voimaan 1973 päiväkodin maksimikooksi tuli 100 paikkaa, mikä tarkoitti, että lähes jokaiselle asuinalueelle tulisi päiväkoti ja suurimpiin kaupunginosiin useita aikaisempien keskitettyjen
suuryksiköiden sijaan. Näin päiväkodista tuli yksi hyvinvointivaltion näkyvimmistä merkeistä ja kiinteä
osa lähiöiden maisemaa.
Turussa on tällä hetkellä noin 70 omassa rakennuksessaan toimivaa päiväkotia, joista 58 on päiväkodiksi suunnitellussa rakennuksessa. Yli puolet päiväkotirakennuksista on toteutettu välillä 1970–1989. Seitsemänkymmentäluvulla rakennettiin 17 uutta päiväkotirakennusta. 1980-luku oli päiväkotirakentamisessa kaikkien vilkkain kausi, jolloin toteutettiin 23 päiväkotirakennusta. Osa kaupungin rakennuttamista
päiväkodeista on muuttunut yksityisiksi päiväkodeiksi. Päiväkoteja toimii myös käyttötarkoitusta vaihtaneissa tiloissa ja muiden rakennusten yhteydessä, mikä oli normaali järjestely ennen 1970-lukua.
Suurin osa päiväkotirakennuksista sijaitsee 1970- ja 1980-luvuilla rakennetuissa lähiöissä. Keskustassa
on neljä erillistä päiväkotirakennusta, jotka on rakennettu alun perin päiväkotikäyttöön: Koulukatu 10 ja
12, Sofiankatu ja Kellonsoittajankatu. Päiväkodit Koulukatu 10 ja 12 rakennettiin vuosina 1972–73 ja
43

Sosiaalitoimen toimintakertomus vuodelta 1997; Päivähoito-osaston toimintakertomus vuodelta 2001 ja 2003.
Laskennassa on mukana kaikki eri rakennuksissa toimivat päiväkodit riippumatta siitä, kuuluvatko ne johonkin toiseen päiväkotiin vai sijaitsevatko ne erillisissä rakennuksissa vai muiden rakennusten yhteydessä. Lukumäärä perustuu elokuun 2015
tietoihin.
45 Operatiivinen sopimus… 30.6.2015; Kasvatus- ja opetuslautakunta 16.9.2015.
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1978. Portsaan, Sofiankadulle valmistui päiväkoti 1976. Kellonsoittajankadun vuonna 1978 valmistuneen
päiväkodin tilalle on toteutettu uusi päiväkoti 2013. Keskustalle tyypillistä on päiväkotien sijoittaminen
muun rakennuksen yhteyteen tai rakennukseen, joka ei alun perin ole ollut tässä käytössä.
Nykyisenkaltainen, päiväkotirakentaminen asuinaluekohtaisena peruspalveluna käynnistyi siis vasta
1970-luvulla. Samalla syntyi päiväkotiarkkitehtuuri ilmiönä. Kauden yleinen rakentamistapa oli rationalistista. Myös päiväkodit suunniteltiin tämän tyylin mukaisesti. Kyseessä oli kodin tai asunnon variaatio –
päiväkodit olivat luonteeltaan enemmän yksityisiä kuin julkisia, vaikka ne kunnallisia rakennuksia olivatkin. 1970-luvun päiväkodit ovat melko vähäeleisiä ja pelkistettyjä, eivät monumentaalisia tai näyttäviä.
Pekka Pitkäsen 1978–80 suunnittelema Heinikonkadun päiväkoti erottuu kunnianhimoisella arkkitehtuurillaan muista kauden päiväkodeista. Saman suunnittelijan päiväkodit Rahjekadulla ja Seikonkadulla kuuluvat myös tyylikkäimpiin 1970-luvun päiväkoteihin. 1980-luvulla nousukausi ja rajojen kokeiluun kannustanut postmodernismi toivat uusia keinoja päiväkotisuunnitteluun. 1980-luvun arkkitehtuuri näyttäytyykin
mielenkiintoisella tavalla juuri 1970-luvun peilinä.
Vaikka 1970-luvun päiväkotien kaupunkikuvallinen vaikutus on usein melko vaatimatonta, niiden suunnittelu kuvastaa selkeällä tavalla aikakauden tasa-arvoisuuslähtöistä suunnitteluperiaatteita ja normitettua
hyvinvointivaltion rakentamista, jossa tilojen toiminnallisuus on arkkitehtonisia efektejä tärkeämpää.
Kauden päiväkotien arkkitehtuuri perustuu mittasuhteiden harmoniaan. Runsasta detaljointia ja tarkoituksellista erikoisuutta vältettiin osana tasapuolisten ja rauhallisten kasvuympäristöjen turvaamista. Ulkoisesti päiväkoti voisi olla kenelle tahansa käyttäjäryhmälle tarkoitettu. Paikallisuuteen ei arkkitehtuurilla
otettu kantaa. Päiväkoti saattoi rakennuksena näyttä samanlaiselta millä tahansa paikkakunnalla tai sen
osassa: puukaupunginosassa, keskustassa, lähiössä. Tilat tuli kuitenkin suunnitella nimenomaan paikallista palvelutarvetta vastaaviksi alueen kehitysnäkymät huomioon ottaen.

Rätiälänkadun päiväkodin julkisivut (luoteeseen ja lounaaseen) ja leikkaus. Arkkitehtitoimisto Pekka Pitkäsen 1969 suunnittelema rakennus on hyvä esimerkki äärimmäisen rationalistisesta 1970-luvun päiväkotisuunnittelusta, jossa julkisivuestetiikka perustuu moduulimittaan. Rakennuslupakuva (TKA).

Puolimatkan 1976 suunnittelema Maistraatinpolun päiväkoti Lausteella. Julkisivu on jäsennetty ajan tapaan sarjalliseksi ja jatkuvaksi. Tasakattoisuus ja elementtisaumat osaltaan korostavat moduuliajattelua. Julkisivussa on ylä- ja alaosissa käytetty pesubetonia ja keskellä sileää betonipintaa, joka yhdessä ikkunoiden kanssa muodostaa julkisivuun rakennuksen horisontaalisuutta
korostavan nauhamaisen osan. Harmaata ja vakavahkoa julkisivua on elävöitetty kirkkaan punaisilla markiiseilla. Rakennukseen
on tehty myöhemmin satulakatto. Rakennuslupakuva (TKA).
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1980-luvun koittaessa päiväkodit noudattelivat vielä 1970-luvun rationaalista linjaa, jossa tunnusomaista
oli julkisivun kaavamainen, suorakaiteeseen perustuva käsittely. Rakennukset olivat edelleen vaakalinjaisia, matalia ja tasakattoisia. Julkisivujen värityksessä ratkaisuna oli 1970-luvun tapaan yksi pääväri ja
yksityiskohdissa käytetty yksi korosteväri. Pientalorakentamisessa oli jo tässä vaiheessa siirrytty postmoderniin arkkitehtuuriin. Kaupungin talorakennusosastolla suunnitellut, vuonna 1982 valmistuneet Karrinkadun ja Kallelankadun päiväkodit ovat 1980-luvun päiväkodeista ensimmäiset, joissa on selkeästi
kalteva katto, jolla on näkyvä rooli osana julkisivua.
1980-luvun alun jälkeen irtauduttiin rationalistisesta järjestelmäarkkitehtuurista ja yleispätevyyden ihanteesta. Kaupunkien väestönkasvu oli 1980-luvulla enimmäkseen työperäistä ja elettiin taloudellista nousukautta, mikä saattoi vauhdittaa tasapuolisen niukkuuden ihanteen murtumista. Julkisellakin rakentamisella voitiin osoittaa vaurautta ja hyvinvointia sekä luoda massasta erottuvaa arkkitehtuuria. Rakennuksen arkkitehtoninen idea saattoi perustua orgaaniseen ja vaihtelevaan muotoon tai erikoiseen pohja- tai
kattoratkaisuun.
Munterinkadun päiväkoti, talorakennusosasto Anu Arasola
1987. 1980-luvulla yleistyi 45 asteen kulmassa olevan viivan
käyttö niin julkisivuissa, massoittelussa kuin sisätiloissakin.
Rakennuslupakuva (TKA).

Sarjallinen julkisivukäsittely vaihtui vapaamuotoiseen sommitteluun, pintojen jakamiseen erilaisiin
kenttiin ja diagonaalin linjan käyttöön vaaka- ja
pystylinjojen ohella. Vesikatosta tuli arkkitehtoninen ilmaisukeino, ja materiaalin tuntua korostettiin pintojen erilaisilla struktuuriyhdistelmillä ja
vuorottelevilla värityksillä. Tyypillistä oli myös
puun käytön lisääntyminen ja aukotuksen vapautuminen kaavamaisuudesta ja yksityiskohtien
runsastuminen. Tuotanto oli rationalisoitua, mutta
sen näyttäminen ei enää ollut esteettinen lähtökohta. Päinvastoin, teollisen vaikutelman välttämisestä tuli hyve.

1980-luvulla arkkitehtuuri otti tehtäväkseen paikan
hengen tutkimisen ja sen tuottamisen, kun 1970-luvulla
ihanteena oli universaali ja tasa-arvoinen arkkitehtuuri.
Jagellonicankadun päiväkoti Katariinassa on samaan
aikaan osa historiallista kartanomiljöötä ja postmodernia asuntomessualuetta. Arkkitehtitoimisto Sigvard
Eklund 1987. Rakennuslupakuva (TKA).

Jagellonicankadun päiväkoti oikealla, vasemmalla Katariinanpuiston palvelutalo.
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Vas.: Ritzinkujan päiväkoti, Arkkitehtitoimisto Frank Schauman
1987. Alla: Karhunaukion päiväkoti, arkkitehdit Pekka Salminen,
Paula Keskikastari ja Tarmo Mustonen 1985.

Arkkitehtuurin paradigma oli vaihtunut ja irtaantuminen kaavamaisuudesta ilmeni paikoin näyttävästikin.
Postmodernille arkkitehtuurille tyypilliset piirteet kuten liioittelu, monimuotoisuus, vaihtelevat tilaratkaisut,
yllätyksellisyys ja eklektisyys eli muotoaiheiden lainaaminen ja yhdistely näkyivät kiinnostavalla tavalla
päiväkotirakentamisessa. Kun 1970-luvun arkkitehtuurissa rakennuksen käyttötarkoitusta tai kohderyhmää ei erityisemmin tuotu esiin, niin 1980-luvulla päiväkoti voitiin tehdä selkeästi lasten rakennukseksi –
rakennus saattoi olla leikillinen tai ”lapsellinen”, kuten Arkkitehtitoimisto Pekka Salmisen 1985 suunnittelema, päivänkakkaran mallinen Karhunaukion päiväkoti. Edelliselle suunnitteluperiaatteelle vastakkaista
oli myös paikallisten ja yksilöllisten ratkaisujen toteuttaminen.
Rohkeaa muotoilua edustavat myös Ritzinkujan (Arkkitehtitoimisto Frank Schauman 1987) ja Jagellonicankadun (Arkkitehtitoimisto Sigvard Eklund 1987) päiväkodit. Sävelkujan päiväkotikin (Arkkitehtitoimisto Frank Schauman 1986–87) on hyvin monimuotoinen, linnamainen päiväkoti, jonka julkisivuissa
puulla on oleellinen rooli. Pernon vuonna 1987 valmistunut Hyrköistentien päiväkoti on hillitympi esimerkki 1980-lukulaisesta suunnittelusta, jossa rakennukseen on ilman liioittelua pyritty saamaan liikkeen,
jatkuvuuden ja kepeyden tuntua käyttämällä hallitusti erilaisia kattokulmia ja yhdistämällä loiva satulakaton perusmuoto pulpettikattoon ja jyrkkälappeisiin kattolyhtyihin. Massoittelussa on käytetty rytmittävää
porrastusta, jolla on saatu myös dynamiikkaa ja ilmavuutta rakennukseen. Kohteen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Pekka Pitkänen, jonka tuotannossa kaltevaan ja polveilevaan viivaan perustuva muotoilu on
harvinaista.
1980-luvulla orgaanisia muotoja, porrastuksia, erisuuntaisia kattolappeita ja näyttäviä kattolyhtyjä käyttämällä saatettiin luoda massasta hyvin erottuvia kokonaisuuksia, jotka tekivät eri tilojen tunnistamisesta
helppoa ja rakennuksesta lapsen silmissä jännittävän. Vuonna 1987 suunniteltu ja vuosikymmen vaihteessa valmistunut Räntämäen Ritzinkujan päiväkoti on osana laajempaa TYS Kuunsiltaa, joka on suljetun sisäpihan ympärille umpikorttelimaisesti toteutettu linnoitusta mukaileva korttelikokonaisuus torneineen ja holvikaariportaaleineen. Ahvenanmaankadun päiväkoti Koivulassa kuluu vastaavanlaiseen TYS
Auringonnousu -kokonaisuuteen. Molemmat ovat Arkkitehtitoimisto Frank Schaumanin suunnittelemia.
Auringonnousu on asuntomessujen 1988 etäkohde. Päiväkotina Ahvenanmaankadun kohde on kuitenkin
pienempi ja arkkitehtonisesti vaatimattomampi Kuin Ritzinkujan päiväkoti.

Ahvenanmaankadun päiväkodin leikkaus. Päiväkodin on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Frank Schauman, George Wright
1985. Rakennuslupakuva (RakVa).

Katariinan messualueella on yksi mielenkiintoisimmista ajan päiväkodeista. Jagellonicankadun päiväkoti
on pieni rakennus, joka on sovitettu sekä osaksi Ispoisten kartanomiljöötä että viereistä kaupunkimaista
asuntomessualuetta. Arkkitehtitoimisto Sigvard Eklundin 1987 suunnitteleman rakennuksen rungon alaosa on slammattua harkkoa ”kivijalkana”, keskiosa on laudoitettu ja yläosaa hallitsee jyrkkä ja korkea
kolmiorimahuopakate, jonka harjalla on vellikellotorni. Rakennus muistuttaakin maaseudun suurtilan pi22

harakennusta. Pastellisävyt ja julkisivun vapaamuotoinen sommittelu ovat 80-luvun tyypillisiä ratkaisuja.
Päiväkoti on nykyisin yksityinen, ja on osa viereen toteutettavaa isompaa, kartanon päärakennuksessa
toimintansa aloittavaa päiväkotia.
Virmuntien päiväkoti, Arkkitehtuuritoimisto Heikki O. Haulisto
1986.

Kuralan vuonna 1987 (Arkkitehtuuritoimisto Heikki O. Haulisto 1986) päiväkodin muotokieli perustuu
rakennuksen keskiosan korkeaan ja jyrkkäkattoiseen tilaan. Myös pihan katokset on toteutettu jyrkkä- ja
korkeakattoisina, jolloin ne jatkavat päärakennuksen arkkitehtuuria ja pieninä rakennelmina muistuttavat
hauskasti intiaanitelttoja. Päärakennus sijaitsee katutasoa alempana, mistä johtuen rakennusta ylempää
katutasosta katsottaessa sen laajat kattopinnat joutuvat ylihallitsevaan asemaan. Pihalta katsottuna kokonaisuus on tasapainoisempi.

Mäntymäen päivähoitoyksikkö on laitoksena Turun vanhin.
Vuonna 1982 valmistunut Kallelankadun päiväkoti on varhaisen
1980-luvun kohteeksi ajattoman oloinen. Tyypillistä 1980-lukua
on kuitenkin julkisivun jakaminen kenttiin vaihtelevin aukotuksin
ja erisuuntaisin paneloinnein.

Vas.: Vuonna 1987 valmistunut Sävelkujan päiväkoti (Arkkitehtitoimisto (Frank Schauman Harri Aho 1986–87) on esimerkki
1980-luvun leikittelevästä ja monimuotoisesta arkkitehtuurista. Alla, oikealla seuraavana vuonna rakennuttu Taoskujan päiväkoti
(Arkkitehtuuritoimisto Raimo Reima 1986) puolestaan edustaa pelkistettyä ja pientalomaista rakennustapaa.

Vuonna 1982 rakennettu (TKTRO Leena Juvonen 1981) Kallelankadun päiväkoti on muodoltaan rikkaiden 1980-luvun rakennusten joukossa sovinnainen. Se on L-kirjaimen muotoinen ja selkeälinjainen rakennus, jossa ei ole huomiota herättäviä ulokkeita, porrastuksia tai aukotuksia vaipassa tai kattorakenteissa. Pohja- ja kattoratkaisut ja massoittelut yksinkertaistuivat 1980-luvun loppupuolella ja 1990-luvulle
tultaessa. Puutalomiljööseen sovitettu, vähäeleinen Kallelankadun päiväkoti vaikuttaakin ikäistään hieman nuoremmalta. 1980-luvulla rakennettiin muitakin pelkistetympiä, päiväkoteja, jotka olivat muoto- ja
värimaailmaltaan lähellä ajan pientalorakentamista. Tällaisia ovat Hintsankujan (Arkkitehtitoimisto Aarne
Ehojoki & Kumpp. 1985), Susiniitynkadun (TKTRO Raija Lundsten 1986) ja Taoskujan (Arkkitehtuuritoimisto Raimo Reima 1986) päiväkodit.
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Hyrköistentien päiväkoti,
Arkkitehtitoimisto Pekka
Pitkänen 1986. Rakennuslupakuva (RakVa).

Päiväkotien suunnittelijat
Arkkitehtitoimisto Pekka Pitkänen on ollut Turun tuotteliain yksittäinen päiväkotisuunnittelija. Pitkäsen
kohteita on kahdeksan (Rätiälänkatu, Heinikonkatu, Parolanpolku, Talinkorventie, Rahjekatu, Seikonkatu, Hyrköistentie, purettu päiväkoti Piiparinpolku). Kaupungin talorakennusosastolla on suunniteltu päiväkodeista määrällisesti eniten, mutta suunnittelijoita on ollut useita. Talorakennusosastolla piirrettiin seitsemän kohdetta 1970-luvulla ja kahdeksan 1980-luvulla. Päiväkoteihin erikoistuivat Leena Juvonen (Kallelankatu, Suotorpankuja, purettu päiväkoti Kellonsoittajankatu) ja Helena Merikanto (Koulukatu 12, Sofiankatu, Piinokankatu). Anja-Inkeri Sutinen (Arkeologinkatu, Karrinkatu) ja Outi Rahikkala (Niitunniskantie, Koukkarinkatu) suunnittelivat kaudella kumpikin kaksi kohdetta. Yksityisistä suunnittelijoista Aarne
Ehojoen toimisto on suunnitellut kolme päiväkotia (Hintsankuja, Keltasirkunpolku, Paltankatu), samoin
Veijo Kahran toimisto (Lauklähteenkatu, Ruiskatu, Orminkuja). Arkkitehtitoimisto Frank Schaumann on
suunnitellut kaksi päiväkotia 1980-luvulla (Ahvenanmaankatu, Ritzinkuja), samoin Olli Vahteran toimisto
(Lampolankatu, Jäkärlän Puistokatu). Yhden kohteen Turkuun suunnitelleita ovat Arkkitehtitoimistot Söderlund–Valovirta (Kuraattorinpolku), Lukander & Vahtera (Säkäkuja), Sigge (Jagellonicankatu) sekä
Heikki O. Haulisto (Virmuntie). Puolimatkan toimisto on suunnitellut yhden päiväkodin (Maistraatinpolku)
ja yhden kansakoulun, jonka yhteydessä toimii päiväkoti (Jalustinkatu).
Arkkitehtitoimisto Pekka Pitkäsen suunnittelemat, vuosina 1973–74
valmistuneet Suikkilan Talinkorventien (vas.) ja Runosmäen Parolanpolun (alla, vas.) päiväkodit ovat keskenään samanlaiset ja ne
on myös saneerattu samoin ratkaisuin. Tasakatot on korvattu korotetulla loivaharjaisella katolla, julkisivut on säilytetty. Vuoden1974
hoitopaikkalisäys 235 paikkaa oli Turussa historiallisen suuri. Tuolloin valmistui myös Ruiskadun päiväkoti Petreliukseen (alla.). Arkkitehtitoimisto Aarne Ehojoen piirtämät päiväkoti ja uimahalli kuuluivat samaan kokonaisuuteen, ja sama toimisto suunnitteli myös
alueen kerrostalot. Päiväkodin ja uimahallin tasakatot on muutettu
harjallisiksi.

Pitkäsen kohteet ovat Hyrköistentien päiväkotia lukuun ottamatta hyvin tunnistettavia moduulijulkisivuistaan. Pitkäsen vuonna 1969 suunnittelema Rätiälänkadun päiväkoti on valmistunut 1970, ja se on Ilpoisten päiväkodin kanssa varhaisin rationalistista tyylisuuntaa edustava päiväkoti Turussa. Ilpoisten päiväkodin on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Veijo Kahra 1969–70, ja se on valmistunut vuonna 1973 osana
liikerakennuskokonaisuutta, ja ulkoisesti se on luonteeltaan enemmän 1960- ja 1970-lukujen taitteen
liikerakennus kuin 1970-luvun päiväkoti. Uittamon Jalustinkadun päiväkoti on suunniteltu kansakoulurakennuksen yhteyteen vuonna 1971. Rakennustoimisto Puolimatkan suunnittelema ajalle tyypillinen, alku24

jaan tasakattoinen koulurakennus valmistui vuonna 1973. Uusi katto on suunniteltu kokonaisuuden kannalta harmoniseksi elementiksi, vaikka rakennuksen rationalistinen luonne onkin oleellisesti muuttunut.
Nykyasua voisi luulla alkuperäiseksi ja rakennusta 1960-lukulaiseksi. Vuonna 1976 valmistuneeseen
Sofiankadun päiväkotiin suunniteltiin aluksi porrastettua satulakattoa, jossa olisi paksu ja aikaansa nähden varsin energiatehokas 250 mm:n runko. Kulttuuriympäristön mukaan muotoiltuna ja paksuseinäisenä rakennus olisi ollut huomattavasti edellä aikaansa. Sofiankadun rakennuksesta tuli kuitenkin ajalleen
ominainen, tasakattoinen ja pellillä verhoiltu, hyvin vaakalinjainen rakennus, joka muistuttaa jonkin verran Pekka Pitkäsen toimiston tuotantoa. Ehojoen kohteista Paltankatu (1976) ja Keltasirkunpolku (1978)
muistuttavat läheisesti Pitkäsen suosimaa, voimakkaan modulaarista tyyliä. Ehojoen kohteet on toteutettu lautaverhoiltuna, Pitkäsen suosiessa profiloitua terästä.
Vuonna 1981 valmistuneet, Pekka Pitkäsen suunnittelemat Rahjekadun ja Seikonkadun päiväkodit ovat
pohjamuodoltaan nelikulmaisia apilanlehtiä. Vuotta aiemmin valmistunut Heinikonkadun päiväkoti on yksi
sovellus tästä mallista käsittäen kolme ”lehteä”. Pitkäsen tuotantoon on kuulunut myös neliapilamallinen
Piiparinpolun päiväkoti samalta ajalta, mutta se on purettu 2014. Näissä päiväkodeissa kokeiltiin suorasta käytävämallista poikkeavaa vapaampaa muotoa, mutta tilaratkaisu perustui edelleen rationaaliseen
tavoitteeseen. Mallilla saatiin eri toiminnoille omat, läpikulkuliikenteeltä rauhoitetut tilat. Rahjekadun päiväkodin johtajan mukaan neliapilamalli onkin perinteistä kampamallia huomattavasti toimivampi päiväkotikäytössä. Rahjekadun päiväkodin alkuperäistä arkkitehtuuria arvostetaan muutoinkin. Sisätilat ovat
materiaaleiltaan, väritykseltään ja kalusteiltaan ikään nähden hyvin säilyneet. Katto on korjattu 2015 satulakatoksi, mutta kattokulma on erittäin loiva ja räystäät minimaaliset, joten rakennuksen hahmo on säilynyt. Kumpaakin kohteeseen kuuluu teollisen rakennuksen vuoropuhelu ympäröivän metsäluonnon
kanssa.

Seikonkadun (vas.) ja Rahjekadun (oik.) päiväkodit ovat samanlaiset. Punaisella pellillä verhoiltu Seikonkadun päiväkoti on
sommiteltu tasaiseen maastoon. Vaikutelma on hieman dynaamisempi ja arkkitehtuurin idea tulee paremmin esiin kuin kallioiseen rinteeseen rakennetun ja metsänvihreän Rahjekadun kohdalla. Esinemäinen rakennus integroituu huolitellusti ympäristöönsä, vaikka on metsässä vieras elementti. Rahjekadun päiväkodin vesikattoa peruskorjattiin kesällä 2015. Rahjekadun ja
Seikonkadun rakennusten erikoisuutena ovat pienet varjolipat ikkunoiden yllä ja pyöristetyt kulmat.

Hepokullan Niitunniskantien päiväkodin on suunnitellut Outi Rahikkala kaupungin talorakennusosastolla vuonna 1977 ja rakennus on otettu käyttöön seuraavana vuonna. Rakennuksen runkona ovat teräspilarit ja verhoiluna vaalea lohkotiili, mitä ei ole
muissa Turun päiväkodeissa. Lohkotiili ja loiva aumakatto tulivat
1970-luvun lopulta alkaen suosituiksi pientalorakentamisessa.
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Rahikkala on suunnitellut myös Koukkarinkadun päiväkodin
Varissuolle vuonna 1977. Myös tässä on teräspilarirunko,
jonka verhoiluna on puhtaaksi muurattu tiili. Suorakaiteen
muotoinen räystäslaatikko kätkee taakseen loivan aumakaton, tuloksena on vaikutelma tasakattorakennuksesta. Tumman ruskea tiili, vihreät ja ruskeat laudoitukset, vaakasuoran
hahmon korostaminen sekä kattoratkaisu ovat luontoon sovitettua 1970-luvun pelkistettyä tyyliä parhaimmillaan.

Tilaratkaisut
Päiväkodin tilallinen konsepti on pysynyt lähes muuttumattomana: yksi iso yhteinen tila eli ns. laulusali ja
pienempiä huoneita ryhmätoimintaan. Perusratkaisuna on yleensä kampa: tilat yhdistävä suora tai polveileva käytävä, jonka varrelle on sijoitettu ryhmien osastotilat, jotka on jaoteltu yleensä iän mukaisesti
isompien ja pienempien lasten vyöhykkeisiin. Oleellista on ollut muodostaa omia tilakokonaisuuksia kullekin ryhmälle, ikään kuin oman asunnon kaltaiseksi tilapaketiksi isomman laitoskokonaisuuden sisällä.
Ryhmille saattoi olla kokonaan omat sisäänkäynnit ja eteistilat. Henkilökunnan työ- ja taukotilat sekä
keittiö, huolto- ja sosiaalitilat on niputettu omaksi tilaryhmäkseen.
Rakennuksen hahmo ja sisätilat olivat 1970-luvulla suoraviivaisia ja ulokkeettomia. Rakennukset olivat
pohjiltaan suorakaiteita tai suorassa kulmassa olevien suorakaiteiden yhdistelmiä (L-muoto tai risti), joissa oli keskellä tilat yhdistävä käytävä. Laitosmaisuutta voitiin häivyttää porrastamalla käytävä tilallisiin
jaksoihin suorakulmaisen rakennuksen sisällä. 1980-luvulla otettiin etäisyyttä suorakulmaiseen ratkaisuun. Tilanmuodostus monimuotoistui, ja erityisesti siirtymätilojen merkitystä aletiin korostaa. Sisätilat
sommiteltiin edelleen käytävän varteen, mutta tilojen yksilöinti tuotiin pohjakaavan ohella osaksi julkisivua käyttäen porrastuksia, ulokkeita ja erkkereitä. Monimuotoisten pohjien ohella käytettiin edelleen
myös säännöllistä suorakaidetta ja vinkkeliä. Helena Merikannon 1980 suunnittelema Piinokankadun ja
Anja-Inkeri Sutisen seuraavana vuonna piirtämä Karrinkadun päiväkoti ovat ensimmäiset kohteet, joissa
massa on suorakaiteen sijaan selvästi polveileva. Kummatkin on suunniteltu kaupungin talorakennusosastolla, kuten vuonna 1990 rakennettu Haritun päiväkoti Panama Kymenlaaksonkujalla. Se on neliön
muotoinen ja syvärunkoinen, mikä on ratkaisuna poikkeuksellinen. Myös Jagellonicankadun pieni päiväkoti on neliö.
Tilat ovat pääsääntöisesti yhdessä tasossa eikä sisäänkäynnin yhteydessä ole portaita. Keskustan suurikokoiset päiväkodit Koulukadulla ovat kaksikerroksisia, samoin Ritzinkujan päiväkoti. Rinteeseen toteutetut Heinikonkadun, Hintsankujan Ahvenanmaankadun päiväkodit ovat osittain kaksikerroksia.

Vuonna 1987 valmistunut Hyrköistentien päiväkodissa pohjakaava on monimuotoinen ja eri ryhmille ja eri käyttötarkoituksiin
varatut tilat erottuvat porrastettuina massoina. Rakennus on
päiväkodiksi suuri, mutta massoittelun ansiosta se näyttää
pieneltä. Päiväkodilla on käytössään myös pihapiiriin liittyvä
lähimetsä. Kiinnostava yksityiskohta on avoräystäs ilman räystäslautaa. Kartta Turun seudun karttapalvelu.
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1970-luvun päiväkodeissa luonnonvaloa tuotiin ikkunoiden lisäksi kattoikkunoiden kautta. 1980 päiväkodeissa alkoivat yleistyä isokokoiset kattolyhdyt, tornit ja muut massasta erottuvat ja julkisivua muodostavat osat, joiden kohdalle saatettiin sijoittaa parvi, jolla saatiin tiloihin tasovaihtelua ja jännittävyyttä. Suurimmissa päiväkodeissa on lisäksi kellarikerros, jossa teknisten tilojen ja varastojen lisäksi väestösuojatiloja. Mm. Rätiälänkadun ja Kuraattorinpolun päiväkodeissa on suuret väestönsuojatilat.
Rakenteet ja julkisivut
Suurin osa 1970–1980 -lukujen päiväkodeista on paikalla rakennettuja. Tyypillisin runkoratkaisu on pilari–palkkirakenne maanvaraisella laatalla. Kantavana materiaalina on käytetty joko liimapuuta tai betonia,
kahdessa päiväkodissa (Niitunniskantie ja Koukkarinkatu) on käytetty teräspilareita. Seinät ovat puurakenteisissa päiväkodeissa pääsääntöisesti puuta. Betonirakenteisissa taloissa seinissä on käytetty joko
betonia tai tiiltä, mutta myös puurunkoisia seiniä on käytetty. Elementtirakenteisia päiväkoteja ovat 1987
rakennetut Maistraatinpolun (Rakennustoimisto Puolimatka 1976), Säkäkujan (Lukander & Vahtera
1977) päiväkodit sekä 1983 valmistunut Lampolankadun (Olli Vahtera 1981–82) päiväkodit.
Järjestelmällisyys ja asiallisuus olivat arvossaan 1970-luvulla myös päiväkotirakentamisessa. 1980-luvun lasten arkkitehtuuri oli
tähän verrattuna leikillistä ja kokeilevaa. Yllä Parolanpolun päiväkoti, arkkitehtitoimisto Pekka Pitkänen 1972, rakennuslupakuva
(TKA). Alla Sävelkujan päiväkoti, Harri Aho / Arkkitehtitoimisto Frank Schauman1986–87, rakennuslupakuva (RakVa).

1970-luvulla päiväkotien julkisivuissa suosittiin profiloitua terästä tai tiiltä, puuta käytettiin vain kahdessa
kohteessa (Paltankatu, Keltasirkunpolku). Peltijulkisivut olivat erityisesti arkkitehtitoimisto Pekka Pitkäsen
suosiossa. Sen suunnittelemien Parolanpolun (1972–73), Talinkorventien (1974), Seikonkadun (1980)
ja Rahjekadun (1981) päiväkotien ohella terästä on käytetty talorakennusosaston Helena Merikannon
(1975) ja Erkki Valovirran (1976) suunnittelemissa kohteissa Sofiankadulla ja Kuraattorinpolulla. Peltiä ei
käytetty enää 1980-luvun julkisivuissa, tiilenkin käyttö väheni. Puun käyttö julkisivuissa puolestaan lisääntyi. Julkisivumateriaalien yhdistelmiä ei käytetty 1970-luvulla, mutta seuraavalla vuosikymmenellä
se oli yleistä. Pesubetonijulkisivuja on käytetty melko vähän, kummallakin vuosikymmenellä kolmessa
kohteessa (1970-luvulla: Koulukatu 12, Maistraatinpolku, Säkäkuja ja 1980-luvulla: Lampolankatu, Ritzinkuja, Ahvenanmaankatu). Vuonna 1972 rakennettu Koulukadun kohde on päiväkodeista vanhin, jossa
pesubetoni esiintyy julkisivumateriaalina. Rakennuksen runko on tehty paikalla ja pesubetonia on käytetty kuorielementteinä.
Sofiankadun päiväkoti, talorakennusosasto Helena Merikanto 1975. Rakennus sijaitsee historiallisessa puukaupungissa, mutta samanlainen rakennus olisi voitu toteuttaa 1970-luvulla myös lähiöön. Julkisivusta ei ole pääteltävissä kyseessä olevan päiväkoti, pihan leikkivälineet
paljastavat käyttötarkoituksen.
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Vaikka Kuraattorinpolun päiväkoti on arvostetun arkkitehti Valovirran (1976) suunnittelema, on se rakennuksena ja ympäristöltään melko vaatimaton. Mittasuhteiltaan ylisuureksi uusittua kattoa on pyritty keventämään
taivaansinisellä, vaalealla värillä.

Rungoltaan kivirakenteisissa kohteissa Jalustinkadulla, Lauklähteenkadulla ja Koulukatu 10:ssä julkisivutiilet on ladottu laajoiksi yhtenäisiksi pinnoiksi. Pernontien päiväkoti on tiilipintainen, mutta rungoltaan
puurakenteinen, Koukkarinkadun ja Niitunniskantien päiväkodit ovat teräspilarirakenteiset ja myös tiiliverhoillut. Näissä kohteissa tiilijulkisivuihin on tehty näkyvät liikuntasaumat. Julkisivutiilet on ladottu tavallisimmin puolen kiven juoksutuksella. Untolankadun lastenkodissa ja Ruiskadun päiväkodissa on käytetty
votsilimitystä, josta voi suoraan lukea, että tiili ei ole kantava rakenne. 1970-luvulla yleinen teräslevy ei
enää ollut käytössä päiväkotien julkisivuissa 1980-luvulla. Tiiltä käytettiin edelleen jonkin verran, mutta ei
enää pääasiallisena julkisivumateriaalina. Ainoastaan 1986 rakennetun, arkkitehtitoimisto Veijo Kahran
suunnittelema Orminkadun päiväkodin julkisivuja hallitsee tiili, mutta tässäkin vain päädyissä. Tiiltä on
käytetty Harri Ahon 1986–87 piirtämässä Sävelkujan ja Aarne Ehojoen toimiston 1985 suunnittelemassa
Hintsankujan päiväkodeissa laudoituksen ollessa kuitenkin pääroolissa.
Ikkunoiden (luonnonvalon) merkitys on ollut päiväkotiarkkitehtuurissa suuri, ikkunapintaa on paljon, mutta se on ruudutettu pienemmiksi ruuduiksi, yleensä vaakasuuntaan. Monissa kohteissa lasten ja aikuisten tilat voi erottaa eri korkeudelle asettuvista ikkunoiden alalinjasta.

Ehojoen toimiston suunnittelemat Paltankadun päiväkoti (1976, vas.) Kärsämäessä Keltasirkunpolun päiväkodissa (1977, oik.)
Laukkavuoressa ovat julkisivuiltaan samanlaiset, mutta niiden pohjakaavat ovat hieman erilaiset. Molempien julkisivut on toteutettu 1970-luvun päiväkodeille tyypillisesti jakamalla julkisivut moduuleihin. Paltankadun rakennuksen väritys on ollut alkujaan
samanlainen kuin Keltasirkunpolun. Puu oli 1970-luvun päiväkodeissa harvinainen julkisivumateriaali.

1970-luvun päiväkotien ulkovärityksessä suosittuja sävyjä olivat tumman ruskea (Pernontie, Koulukatu
10, Koukkarinkatu), punainen (Lauklähteenkatu, Ruiskatu, Seikonkatu ja purettu Piiparinpolku) ja harmaa (Maistraatinpolku, Säkäkuja, Lampolankatu, Heinikonkatu). Myös keltainen (Jalustinkatu, Keltasirkunpolku ja Paltankatu alun perin) ja valkoinen (Sofiankatu, Niitunniskantie) olivat väreinä käytössä.
1970-luvulla oli yleistä käyttää yhtä maltillista pääväriä ja detaljeissa voimakkaampaa aksenttiväriä. Aksenttivärit olivat yleensä päävärejä: sinistä, punaista, vihreää ja keltaista. Seuraavalla vuosikymmenellä
tavallisempaa oli käyttää kahta pääväriä tai useiden värien yhdistelmiä. Detaljointi pohjautui enemmän
yllätykselliseen muotoiluun ja sommitteluun kuin aksenttiväritykseen. Myös yksivärisiä päiväkoteja rakennettiin. 1980-luvun päiväkotien julkisivuvärit olivat muun rakentamisen tavoin vaaleita ja kirkkaita pastellisävyjä, myös tiilenpunaista suosittiin, ja sitä käytettiin tiilen lisäksi laatoissa ja laudoituksissa. Julkisivut jaettiin kenttiin vapaamuotoisesti ja epäsymmetrisesti. Kentissä käytettiin värivaihteluiden lisäksi
myös struktuurivaihtelua käyttämällä kentissä eri materiaaleja, kun edellisellä vuosikymmenellä pitäydyttiin selkeästi yhdessä päämateriaalissa. Vahvaa vaakaraitaa käytettiin myös tehokeinona espanjalaisten
esikuvien mukaan. Raita voitiin tehdä maalamalla puujulkisivuun (Munterinkadun päiväkoti) tai käyttämällä väribetonia (Ahvenanmaankadun päiväkoti). Aukotus sommiteltiin vapaamuotoisesti, ja päiväkodeissa saatettiin käyttää erikokoisia ikkunoita, tunnusomaista oli tehdä pieniä kurkistusikkunoita eri tasoille. Yhtenäisestä ja ennakoitavasta moduuli-ihanteesta luovuttiin.
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Vuonna 1980 valmistunut Heinikonkadun päiväkoti Pernossa on julkisivuiltaan päiväkotina poikkeuksellinen. Arkkitehtitoimisto Pekka Pitkäsen suunnitteleman rakennuksen julkisivut ovat lautamuotilla toteutettua raakabetonia, mitä ei ole hallitsevana materiaalina käytetty muissa Turun päiväkodeissa.
Heinikonkadun päiväkodissa julkisivuja hallitsevat raakabetoni sekä moduulimaisesti jäsennetyt teräs–lasipinnat, joita
on rytmitetty ja korostettu punaiseksi maalatuilla teräspelleillä ja ritilöillä.

Orminkadun päiväkoti Varissuolla on rakennettu vuonna
1986. Päädyissä on ajan päiväkodeille poikkeuksellisesti
käytetty runsaasti tiiltä, pääsivuilla tutumpaa materiaalia,
puuta. Väritys on kepeä 1980-lukulainen.

Ahvenanmaankadun päiväkodissa (Arkkitehtitoimisto
Frank Schauman 1985) korostuvat hyvin voimakkaat
vaakaraidat. Julkisivumateriaalina on pesubetoni ja
väribetoni. Avoräystäs on tuttu aihe 1950–60-lukujen
pientaloista, ja sillä onkin saatu kivirakennukseen tiettyä
kodikkuutta.

Myös Munterinkadun
(talorakennusosasto Anu
Arasola 1987 päiväkodissa) näkyy 1980-luvun
lopulla suosittu, vahvasti
erottuva vaakaraita.

Vesikatot
Kaikissa vuoden 1981 jälkeen rakennetuissa päiväkodeissa on kalteva ja omana elementtinään erottuva
katto, kun se 1970-luvulla oli kahta poikkeusta (Niitunniskantie ja Säkäkuja) lukuun ottamatta näkyvistä
häivytetty tasakatto. Jo vuonna 1981 rakennetun Untolankadun lastenkodin katto on selkeä osa rakennusta, mutta matalana ja räystäättömänä se on hyvin hillitty. Seuraavana vuonna valmistuneessa Kallelankadun päiväkodissa katto on räystäällinen satulakatto, joka on ympäröivään, vanhaan puutalomiljööseen sovitettu ratkaisu. Karrinkadun päiväkoti valmistui myös vuonna 1982 ollen 1970-luvun jälkeen ensimmäinen kohde, jossa katto on otettu voimakkaasti osaksi arkkitehtuuria. Katto on yhdistelmä satulakattoa ja pulpettikattoa, pulpettikatto on päädyissä osa julkisivua. Massoittelussa on hyödynnetty Lkirjaimen muotoa, millä on yhdessä vesikaton kanssa saatu rakennukseen elävyyttä.
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Karrinkadun päiväkodin on suunnitellut Anja-Inkeri Sutinen talorakennusosastolla vuonna 1981. Vesikatto palaa
päiväkotien samoin kuin asuinrakennustenkin näkyväksi
arkkitehtoniseksi aiheeksi 1980-luvun alussa 1970-luvun
tasakattovaiheen jälkeen. Päiväkodeissa osastotilojen
ikkunat tulevat lähelle lattiatasoa toisin kuin pelkästään
aikuisille tarkoitetuissa tiloissa.

1980-luvulla oli tavallista käyttää erisuuntaisia ja erimittaisia lappeita arkkitehtonisena keinona. Hyvin
monessa kauden päiväkodissa on myös huomattavia kattolyhtyjä. Ahvenanmaankadun, Sävelkujan ja
Karhunaukion päiväkotien kattolyhdyt on rakennettu tornin muotoon. Rakennuksen keskelle ylhäältä
ohjatulla luonnonvalolla ja sisäkattojen korkeuden vaihteluilla saatiin sisätiloihin uudenlaista elävyyttä, ja
mittakaavallista vaihtelua. Myös ulkoseinien vapaamuotoinen aukotus lisäsi rakennuksen sisäosien tilallista vaihtelevuutta. Karhunaukion päiväkodin pyöreä pohjaratkaisu korosti sisätilojen erilaisia jännitteitä
edelleen. Samankaltaista ratkaisua on käytetty myös Naantalin Tammiston Hyrrä-päiväkodissa (arkkitehdit Timo Hintsanen ja Kari Peltonen), jota esiteltiin Arkkitehtilehden päiväkotinumerossa 4/1994.
Talorakennusosaston Leena Juvosen 1984 suunnittelema
Suotorpankujan päiväkodin väritys ja materiaali ovat lähellä Karrinkadun kohdetta. Kun Karrinkadulla katto on ikään
kuin oma kappaleensa, tässä julkisivu integroituu vesikattoon. Julkisivukäsittelyyn on lisäksi otettu keinona porrastus.

1980-luvun alun päiväkodit noudattelivat vielä 1970-luvun
systeemiarkkitehtuuria. Poikkeuksena tästä on talorakennusosaston Helena Merikannon suunnittelema, 1981 valmistunut Varissuon Piinokankadun päiväkoti, jonka ulkomuoto
muistuttaa 1960-luvun pientaloarkkitehtuuria: polveileva
massa on sommiteltu kauniisti maastoon, vesikatto on selkeä satulakatto kevein avoräystäin. Vapaamuotoinen aukotuksen sommittelu ja massoittelu kertovat siirtymisestä
1980-luvulle.

Talorakennusosaston Anja-Inkeri Sutisen suunnittelema
Arkeologinkadun päiväkoti Jäkärlässä on valmistunut 1989.
Se on hahmoltaan tavanomainen 1980-luvun päiväkoti ja
muistuttaa jonkin verran Piinokankadun päiväkotia. Kirkkaat
pastellisävyt ovat tyypillistä 1980-luvuka. Ikkunoiden ruudutus ja julkisivun pystyjako muistuttavat yllättävän paljon
1970-luvun päiväkodeista tuttua moduulisommittelua, jota ei
muissa 1980-luvun kohteissa ole havaittavissa.
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Päiväkotien säilyneisyys
Aikakauden rakennukset ovat ulkoisesti muuttuneet hämmästyttävän vähän. Syynä saattaa olla käyttötarkoituksen muuttumattomuus ja sisätilojen joustavuus. Hallinnollisia tiloja, apu- ja huoltotiloja sekä
henkilökunnan tiloja on pystytty muuttamaan osastokäyttöön laajentamatta rakennuksen ulkomittoja.
Moniin päiväkotirakennuksiin on tehty ulkokuoren kunnostustöitä, mutta joitakin voimakkaita kattomuutoksia lukuun ottamatta rakennusten luonne on hyvin säilynyt. Vuorauksen alkuperäiset materiaalit ja
väritykset on enimmäkseen säilytetty. Joissakin tapauksissa uusi voimakaspiirteisen katon lisääminen on
saattanut tuottaa tasapainoista, uudistettua arkkitehtuuria, vaikka alkuperäinen tasakattoon perustunut
hahmo onkin muuttunut. Jalustinkadun koulu- ja päiväkotirakennus on tästä erityisen hyvä esimerkki.
1970-luvun tasakattoisia päiväkoteja on muutettu Jalustinkadun, Ruiskadun, Kuraattorinpolun, Talinkorventien, Parolanpolun ja Pernontien kohteissa. Tasakattoisina ovat säilyneet Lauklähteenkadun Rätiälänkadun, Sofiankadun, Paltankadun ja Seikonkadun päiväkodit sekä molemmat kohteet Koulukadulla. Koukkarinkadun päiväkodissa on tasakatolta näyttävä loiva aumakatto piilossa korkean räystäslaatikon takana, mikä on alkuperäinen ratkaisu. Rahjekadun ja Heinikonkadun päiväkotien tasakatot on muutettu pieniräystäisiksi ja hyvin loiviksi satulakatoiksi, mikä on muuttanut rakennusten ulkomuotoa vain
vähän. Voimakkaampi muutos on siis tehty noin kolmannekseen ajan kohteista.
Jalustinkadun päiväkoti Rakennustoimisto (Puolimatka Oy:n
suunnitteluosasto 1971–72) on ollut alun perin tasakattoinen.
Uusi katto on muuttanut rakennuksen luonnetta, mutta samalla tuonut siihen uuden arkkitehtonisesti tasokkaan elementin.

Jalustinkadun (muutos 2005), Ruiskadun (2006) ja Pernontien (1991) päiväkotien muutokset tasakatoista harjallisiksi on toteutettu siten, että uusi katto on vahvasti erottuva julkisivun osa, joka integroituu rakennukseen olematta selkeästi lisätty elementti. Parolanpolun päiväkodin tasakatto on korvattu pitkäräystäisellä, mutta loivalla satulakatolla vuonna 1995. Tuloksena on tässäkin hallittu kokonaisuus, vaikka
rakennuksen alkuperäinen luonne matalalinjaisena suorakaiteena onkin muuttunut. Rakennuksen alkuperäinen hahmo kuitenkin on helppo nähdä lisäosaksi tunnistettavan katon alta. Saman rakennuksen
ikkunat on uusittu 1990-luvulla alkuperäisten mukaisesti. Talinkorventien päiväkoti on korjattu samalla
tavalla.
Rakennusten sisätiloja ei ole tässä yhteydessä tutkittu kokonaisvaltaisesti. Esimerkkien valossa vaikuttaa kuitenkin siltä, että suurimmat muutokset koskevat muita tiloja kuin osastokäytössä olevia tiloja. Keittiöissä ja henkilökunnalle alkujaan suunnitelluissa tiloissa on todennäköisesti tehty muutoksia useassa
kohteessa. Sisätiloiltaan hyvin säilyneitä kohteita ovat ainakin Rahjekadun, Talinkorventien ja Koulukatu
10:n päiväkodit, jotka edustavat hyvin 1970-luvun interiöörejä. Muitakin hyvin sisätiloiltaan säilyneitä päiväkoteja siis saattaa olla.

1970–80 -lukujen merkittävimmät päiväkotirakennukset
Nykyisenkaltaisen päiväkoti-infrastruktuurin rakentaminen alkoi 1970-luvulla ja rakentaminen jatkui vilkkaana 1980-luvulle, mistä syystä tämä aikakausi on kulttuurihistoriallisesti merkittävää aikaa. Rakentamista on ohjannut tiukka normitus, joka näkyy hyvin päiväkotien sisätiloissa, jotka ovat hyvin samanlaisia
1970-luvun kohteissa. 1970-luku oli arkkitehtuurissa asiallisuuden ja järjestelmällisyyden leimaamaa.
1980-luvulla yleispätevyyden ihanne muuttui nopeasti kokeilevaksi ja rajoja etsiväksi suunnitteluksi.
1980-luku otti tehtäväkseen määritellä uudelleen lastenarkkitehtuurin, joka oli syntynyt edellisellä vuosikymmenellä sen aikaisen rakennustaiteellisen ilmaisutavan rajoissa.
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1970- ja 1980-lukujen päiväkodeilla on siis kaikilla kulttuurihistoriallista merkitystä yhteiskunnallisen ja
rakennustaiteellisen kehityksen selittäjinä. Yksittäisten päiväkotien arvoluokittelussa on nostettu esiin
keskimääräistä laadukkaampaa päiväkotiarkkitehtuuria edustavat sekä suunnittelun kehitystä havainnollistavat kohteet. Myös ympäristölliseen merkitykseen on kiinnitetty huomiota. Arvoluokituksessa ei ole
otettu kantaa rakennusten tekniseen kuntoon, toiminnalliseen laatuun tai kohteen tarkoituksenmukaiseen
sijaintiin muuttuvassa palveluverkostossa. Luokitus on tehty yhteistyössä kaupunkisuunnittelun, museon
ja rakennusvalvonnan kanssa.
Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat rakennushistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti edustavimmat päiväkodit, jotka ovat mahdollisia rakennussuojelukohteita. Ne ovat laadukkaasti toteutuneita ja hyvin säilyneitä kohteita, joka kuvaavat havainnollisella tavalla aikakauden suunnitteluihanteita tai arkkitehtuurin kehitystä ja/tai muodostavat lähiympäristönsä kanssa esteettisesti erityisen laadukkaan kokonaisuuden.
Luokassa kaksi olevat kohteet edustavat hyvää arjen arkkitehtuuria ja niiden säilyttäminen monipuolistaa
kuvaa päiväkotirakentamisesta – ne ovat päiväkotirakentamisen historian ja kehityskulun ymmärtämisen
kannalta merkityksellisiä. Tämän luokan kohteiden säilyttämistarpeiden ja -edellytysten tarkempi tutkiminen voi olla perusteltua mahdollisten muutosten tullessa ajankohtaisiksi. Kolmanteen luokkaan kuuluu
tavanomaisia päiväkoteja, joilla ei ole merkittäviä erityisarvoja.
Arvio koskee ennen 1990-lukua rakennettuja päiväkoteja. Yhdeksän kohdetta 45 päiväkodista eli noin 20
% kohteista on esitetty rakennussuojelukohteina, ja loput jakautuvat tasaisesti noin toisen ja kolmannen
luokan kohteisiin. 1970-luvun parhaimmistoa edustaa kolme kohdetta mukaan lukien yksi tähän lajityyppiin kuuluva, 1981 rakennettu Seikonkadun päiväkoti (Arkkitehtitoimisto Pekka Pitkänen 1980). 1980luvun kohteita on neljä parhaimpien joukossa. Kolmannessa luokassa on eniten 1970-luvun kohteita, ja
1980-luvun kohteita on eniten kakkosluokassa. Jakauma kertoo arkkitehtuurin keskimääräisen tason
paranemisesta 1980-luvulla. Seuraavassa on lueteltu tutkitut päiväkodit arvoluokituksen mukaan. Suunnittelijoina on mainittu vastuullinen suunnittelutoimisto sekä pääsuunnittelija, mikäli tiedossa.
1-luokka:










Kaerlantie 16, talorakennusosasto Armi Harva 1956
Rakuunatie 56, talorakennusosasto Helena Merikanto 1962
Koukkarinkatu 3, talorakennusosasto Outi Rahikkala 1977
Heinikonkatu 4, toimisto Pekka Pitkänen 1978
Seikonkatu 4, toimisto Pekka Pitkänen 1980
Karhunaukio 1, toimisto Pekka Salminen 1985/ Pekka Salminen ja Matti Lehmus, Paula Keskikastari, Tarmo Mustonen
Ritzinkuja 1, toimisto Frank Schauman 1987
Jagellonicankatu 3, toimisto Sigvard Eklund 1987
Sävelkuja, toimisto Schauman, Harri Aho 1987

2-luokka:


















Viinamäenkatu 7, talorakennusosasto Armi Harva 1952
Rätiälänkatu 20, toimisto Pekka Pitkänen 1969
Lauklähteenkatu 10, toimisto Veijo Kahra 1970
Jalustinkatu 8, toimisto Puolimatka 1971
Koulukatu 12, talorakennusosasto Helena Merikanto 1972
Talinkorventie 16, toimisto Pekka Pitkänen 1974
Niitunniskantie 1, talorakennusosasto Outi Rahikkala 1977
Koulukatu 10, talorakennusosasto Anu Eloranta 1977
Piinokankatu 4, talorakennusosasto Helena Merikanto 1980
Untolankatu 29, talorakennusosasto Leena Juvonen 1980
Karrinkatu 4, talorakennusosasto A-I Sutinen 1981
Rahjekatu 5, toimisto Pekka Pitkänen 1981
Ahvenanmaankatu 2, toimisto Frank Schauman / George Wright 1985
Hyrköistentie 4, Pekka Pitkänen 1986
Virmuntie 2, toimisto Heikki O. Haulisto 1986
Jäkärlän puistokatu 18, toimisto Olli Vahtera 1987
Arkeologinkatu 9, talorakennusosasto A-I Sutinen 1988
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3-luokka:





















Kanslerintie 15, talorakennusosasto 1959
Pernontie 31, talorakennusosasto Leena Juvonen 1971
Parolanpolku 9, toimisto Pekka Pitkänen 1972
Ruiskatu 2, toimisto Aarne Ehojoki 1973
Paltankatu 27, toimisto Aarne Ehojoki 1975
Sofiankatu 7, talorakennusosasto Helena Merikanto 1975
Maistraatinpolku 2, toimisto Puolimatka 1976
Keltasirkunpolku 3, toimisto Aarne Ehojoki 1977
Säkäkuja 2, toimisto Lukander & Vahtera, Lukander 1977
Luolavuorentie 2, Rakennus-oy Mäkinen & Mäkinen 1977
Kuraattorinpolku 7, toimisto Söderlund – Valovirta, Erkki Valovirta 1976
Luolavuorentie 2, Rakennus-oy Mäkinen & Mäkinen 1977
Lampolankatu 6, toimisto Olli Vahtera 1981
Kallelankatu 3, talorakennusosasto Leena Juvonen 1981
Suotorpankuja 3, talorakennusosasto Leena Juvonen 1984
Hintsankuja 4, toimisto Aarne Ehojoki 1985
Susiniitynkatu 4, talorakennusosasto Raija Lundsten 1986
Orminkuja 4, toimisto Veijo Kahra rv. 1986
Taoskuja 7, toimisto Raimo Reima 1986
Munterinkatu 3a, talorakennusosasto Anu Arasola 1987

Seuraavassa on esitelty ykkösluokkaan arvotetut 1970–1980-lukujen kohteet ikäjärjestyksessä vanhimmasta uudempaan.
Kartta Turun seudun karttapalvelu.

Koukkarinkatu 3
Nimi
Rakennettu
Suunnittelija
Koko
Runko
Julkisivut

Vesikatto

Koukkarinkadun päivähoitoyksikkö
1978
Turun kaupungin talorakennusosasto
Outi Rahikkala 1977
1224 kem2
Teräspalkki
Tumman ruskea tiili, vihreä/ruskea laudoitus
(uusittu 2007), avattavien yläikkunoiden karmit vihreät, muut ikkunat väritön kylläste, osa
ikkunakehyksistä oransseja, ikkunat uusittu
2004. Vihreät teräsovet.
Loiva aumakatto akryylikattolyhdyin, suorakaiteen muotoinen korkea räystäslaatikko,
uusittu 2005.

Kaupungin talorakennusosastolla suunniteltu Koukkarinkadun päiväkoti edustaa tyylipuhtaasti 1970-luvun
suunnitteluihanteita. Suuren päiväkotirakennuksen
toteutus on pientalomainen. Sisäänkäynnit on toteutettu tyylikkäinä sisäänvetoina, jotka keventävät ja rytmittävät raskasta massaa. Päiväkoti on linjakas ja virtaviivainen, vähäeleinen ja käyttörakennukseksi elegantti. Rakennus on osa Varissuon aluekokonaisuutta,
joka puolestaan pohjautuu Anja ja Raimo Savolaisen
vuonna 1972 voittamaan arkkitehtuurikilpailuun.
Läheltä katsottuna rakennuksen vesikatto näyttää ajalle tyypillisesti tasakatolta. Katto on kuitenkin muodoltaan loiva aumakatto, joka kätkeytyy suorakaiteen muotoiset räystäslaatikon taakse. Katto on uusittu
alkuperäisen mallin mukaan vuonna 2005.
Julkisivuissa on käytetty alueen muun rakennuskannan tapaan ruskeaa tiiltä, joka sovittaa rakennuksen
mäntymetsäiseen ympäristöön. Laudoituksessa, listoituksissa ja ovissa on käytetty 1970-luvun tapaan
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korosteväriä, joka tässä on hyvin maastoon sopiva vihreä. Osa ikkunakehyksistä on oransseja. Rakennuksessa on vihreät teräsovet.
Koukkarinkadun päiväkoti on arkkitehtuuriltaan samantyyppinen rakennus kuin Pernontien päiväkoti,
joka on myös suunniteltu talorakennusosastolla (arkkitehti Leena Juvonen) hieman aiemmin vuonna
1971. Pernontien päiväkotiin on tehty uusi vesikatto, jota ei erityisemmin ole pyritty sovittamaan rakennuksen luonteeseen. Tämä laskee Pernontien päiväkodin rakennustaiteellista arvoa, ja samalla korostaa
Koukkarinkadun päiväkodin merkitystä yhtenä tyylikkäimpänä ja havainnollisimpana 1970-luvun päiväkotiarkkitehtuurin edustajana.
Heinikonkatu 4
Nimi
Rakennettu
Suunnittelija
Koko
Runko
Julkisivut

Vesikatto
2014

Heinikonkadun päivähoitoyksikkö
1980
Pekka Pitkänen 1978–80
935 kem2
Betoni
Raakalautamuottivalettu, käsittelemätön
betoni, moduuli-ikkunat, joissa punainen teräslevykasetti,
Tasakatto, muutos loivaksi satulakatoksi
Asemapiirros, rakennuslupakuva 20.10.1978 (TKA).

Vuonna 1980 valmistunut Heinikonkadun päiväkoti
edustaa muotoilultaan 1970-luvun selkeälinjaista
rationalismia. Päiväkodiksi betoninharmaa, brutalismia henkivä rakennus ulkoisesti hieman kolkko,
mutta arkkitehtonisesti se on omaa luokkaansa
1970-lukulaisten verrokkiensa joukossa. Rakennuksessa on käytetty sahalautamuottiin valettua
karhean veistoksellista betonijulkisivua, mikä on
muistuma 1960-luvun konstruktivismista, ja jota on
tyypillisemmin käytetty monumentaalisissa kohteissa. Rakennuksen linjakkuus on hieman kärsinyt
vesikaton saneerauksen seurauksena. Rakennukseen on 2014 tehty loiva, räystäällinen satulakatto,
ja katolle on asennettu iv-konehuone.

Yllä, oik.: Heinikonkadun päiväkoti ennen kattosaneerausta.
Leveä räystäspelti on todennäköisesti lisätty jälkikäteen.
Oik.: Kattoremontin jälkeen.

Julkisivut, rakennuslupakuva 15.11.1978 (TKA).
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Rakennus on toteutettu rinteeseen ja se on osittain kaksikerroksinen. Toiminnallisesti päiväkoti on
muunnos Pekka Pitkäsen käyttämästä apilanlehtimallista (Seikonkatu, Rahjekatu, Piiparinpolku), jossa
eri ryhmien toiminnot sekä huoltotilat on erotettu säteittäin ristin malliseen pohjakaavaan, jolloin käytävätilat ja läpikulkuliikenne on voitu minimoitua ja etäisyydet ovat lyhyitä.
Toinen kerros on osittain pylväiden päällä muodostaen katoksen sisääntulolle. Ilmavan pylväikön päälle
nostettu kappalemainen massa tuo mieleen Le Corbusierin arkkitehtuurin. Ikkunapinnat ovat suuria, ja
ne jakautuvat Pitkäsen tyylille uskollisesti modulaarisiin, säännöllisen muotoisiin ruudukkoihin. Ikkunaruudukoita rytmittävät punaiset teräslevykasetit, jotka antavat eloa ja lämpöä muutoin kylmän rationalistiselle, betonin ja lasin hallitsemalle julkisivulle. Sadekatokset sijaitsevat ylärinteessä rakennuksen takana,
jossa piha kytkeytyy ympäröivään metsäiseen maastoon. Minimalistiset teräskatokset tukevat talon arkkitehtuuria luoden paviljonkimaisen ympäristökokonaisuuden.
Alakerrassa on kadun puolelle avautuva pääsisäänkäynti, jonka yhteydessä on hallitsevan nelikulmiohahmon harkitusti rikkova pyöröikkuna. Pitkänen on käyttänyt vastaavaa aihetta sisäänkäynnin yhteydessä Suikkilan koulussa, Suikkilan päiväkodissa ja Parolanpolun päiväkodissa. Myös näissä kaikissa
pihan katokset ovat osa arkkitehtonista kokonaisuutta linkkeinä sisä- ja ulkotilojen välillä.
Sisätilat on uusittu. Interiööreissä, varsinkin porrashuoneessa on kuitenkin aistittavissa 1970-luvun tunnelma, selkeä ja ilmava tilanmuodostus. Kohde on Turussa ainoa 1970-luvun päiväkoti, jossa rakennuksen ulkoarkkitehtuuri on noussut suunnittelussa päärooliin – tilojen käytännöllisyyden ja toimivuuden
rinnalle.
Seikonkatu 4
Nimi
Rakennettu
Suunnittelija
Koko
Runko
Julkisivut
Vesikatto

Piinokankadun päivähoitoyksikkö Seikonkatu
1981
Arkkitehtitoimisto Pekka Pitkänen 1980
635 kem2
Puu, pilari–palkki
Punainen, profiloitu teräslevy, pyöristetyt
nurkat
Tasakatto kupumallisin kattolyhdyin

Seikonkadun päiväkoti ilmentää suunnittelijan kykyä yhdistää ympäröivä luonto ja sille suorastaan
vastakohtainen muoto harmoniseksi kokonaisuudeksi myös arkirakentamisessa. Siinä missä pari
vuotta vanhempi, niin ikään Pitkäsen tuotantoa
oleva Heinikonkadun päiväkoti oli mahtipontinen,
veistoksellinen ja konstruktivistishenkinen, on Seikonkadun rakennus kepeä ja luontoon integroituva, mutta samalla konemainen ja hieman jopa
futuristinen, joskin yhteys 1960-luvun lopun moduuliarkkitehtuuriin on erityisen selkeä. Julkisivun
matemaattinen käsittely, samoin kuin rakennuksen keveys ja liittyminen luontoon tuo mieleen
Juhani Pallasmaan ja Kristian Gullichsenin Moduli-loma-asuntotyypin vuodelta 1969.
Asemapiirros, rakennuslupakuva 21.10.1980 (TKA).

Rakennuksen muoto perustuu matalaan suorakaiteeseen, joka on verhottu poimutetuin teräslevyin. Värityksenä on kirkas punainen vastakohtana ympäröivän mäntymetsän vihreydelle. Lasipinnat ovat suuria,
ja ne jaoteltu moduuliperiaatteella, kuten kaikki muutkin pinnat. Ikkunoiden kehykset ovat mustat, tuuletusikkunoiden kehykset ovat punaiset. Rakennuksen kulmat on pyöristetty ja ikkunoiden yllä on jyrkkäkulmaiset ja lyhyet peltilipat.
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Kuten monessa muussakin Pitkäsen kohteessa ulkotilat, erityisesti katokset ja sisäänkäynnit ovat oleellinen osa arkkitehtonista kokonaisuutta ja luontosuhdetta. Suunnittelussa on tarkoin otettu huomioon rakennuksen sijoittuminen tontille, mitä ilmentää mm. vanhoille männyille tehdyt aukot katoksissa, jotka
mahdollistavat rakennuksen ja luonnon yhteensulautumisen. Luonnonympäristön esteettiset, taloudelliset ja toiminnalliset mahdollisuudet on muutoinkin hyödynnetty pihan suunnittelussa. Vaihtelevat pinnamuodot, puut ja kalliot korvaavat istutukset ja osan rakennetuista toimintaympäristöistä.
Rakennuksen pohja on säteittäinen. Eri ryhmille tarkoitetut tilat ja muut toiminnot sijaitsevat apilanlehtimallin mukaisesti rakennuksen eri sakaroissa vähentäen käytävätilaa ja läpikulkuliikennettä ja tuoden
toiminnot toistensa lähelle mahdollisimman häiriöttömästi. Toimintojen sijoittaminen säteittäin auttaa lasta tunnistamaan eri tilat myös ulkoa käsin. Rakennuksen keskellä on yhteiset tilat.
Julkisivut, rakennuslupakuva 21.10.1980 (TKA).

Rakennuksena Seikonkadun päiväkoti
vastaa seuraavana vuotena toteutettua
Rahjekadun päiväkotia Härkämäessä.
Jyrkähköön rinteeseen ja asuinkortteleista erilleen rakennettu Rahjekadun
päiväkoti ei kuitenkaan ympäristöllisenä
kokonaisuutena ole yhtä hienostunut
kuin tasaiseen mäntymetsään, asutuksen välittömään läheisyyteen, mutta
täysin omaan rauhaansa sijoitettu Seikonkadun kohde. Rahjekadun päiväkoti
on väriltään vihreä, minkä vuoksi se sulautuu metsään hieman tylsällä tavalla,
kun taas Seikonkadun punainen päiväkoti muodostaa ympäröivän metsän
kanssa jännitteisen, mutta harmonisen
kontrastin rakennuksen kietoutuessa
osaksi luontoa.
Karhunaukio 1
Nimi
Huhkolan päivähoitoyksikkö
Rakennettu 1986
Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Pekka Salminen 1985 /
Pekka Salminen & Matti Lehmus / Paula
Keskikastari, Tarmo Mustonen
Koko
916 kem2
Runko
Puu
Julkisivut
Puu, julkisivuja uusittu 2001
Vesikatto
Monilappeinen pulpetti–satula–taitekatto,
bitumikermi, lämpölasi; katto uusittu 2002

Arkkitehtitoisto Pekka Salmisen vuonna 1985 suunnittelema rakennus on Turun päiväkodeista monimuotoisin ja kuvaavin esimerkki 1980-luvun postmodernista arkkitehtuurista, joka on tässä tapauksessa suorastaan vastakohta anonyymille rationalismille. Siirryttäessä 1990-luvulle muotokieli alkoi taas yksinkertaistua. Karhunaukion päiväkodin pohjakaava perustuu kokonaan orgaaniseen ja leikittelevään muotoon,
jolle mallina on toiminut päivänkakkara. Rakennuksen päämassa perustuu ympyrään, josta sisääntulo- ja
siipiosat erkanevat säteittäin. Muotoilussa on selvästi hyödynnetty käyttötarkoitus; arkkitehtuuri on lennokasta ja leikittelevää, muttei kuitenkaan formalistista. Kokonaisuus on harmoninen ja dynaaminen.
Päiväkoti sijaitsee ympäristöllisesti hieman haastavasti peltoaukealla suurehkossa risteyksessä. Rakennuksen eteläsivulle on muodostettu katos- ja varasto-osalla pitkä, pihaa rajaava ja tilaa muodostava
elementti. Lisäksi istutuksilla ja siirtomaalla on pyritty jäsentämään päiväkodille oma rauhallinen ulkoilualueensa.
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Pohjakuva, rakennuslupakuva 25.6.1985 (TKA).

Rakennuksen julkisivuissa on runsaasti lasipintaa
ikkunoissa ja torniosassa, joka valaisee rakennuksen keskellä olevan pyöreän salin luonnonvalolla.
Varsinaisena julkisivumateriaalina on lähes valkoinen laudoitus. Alkuperäiseen väritykseen on kuulunut osittain vaaleanpunainen laudoitus, tuuletusikkunat ja pilarit ovat olleet oranssit. Harja- ja räystäslinjat vaihtelevat, ja kullakin rakennusosalla on
oma, muusta massasta irtaantuva kattonsa. Rakennuksessa on alkujaan ollut osittain konesaumattu peltikatto.
Sävelkuja 4
Nimi
Rakennettu
Suunnittelija
Koko
Runko
Julkisivut
Vesikatto

Koivulan päivähoitoyksikkö
1987
Arkkitehtitoimisto Frank Schauman 1986–87 / Harri Aho
1005 kem2
Puu
Kermankeltainen vaakapaneeli, oljenkeltainen pystypaneeli, punatiili, valkoiset listoitukset ja pellitykset
Satulakatto, osin pulpettikatto, punainen tiilikate. Katemateriaali muutettu saumatuksi teräskatteeksi
2012

Sävelkujan päiväkoti edustaa hyvin toteutettua,
harmonista ja hillittyä, kodikasta ja tasapainoisen
postmodernia puurakentamista. Rakennus on hahmoltaan monimuotoinen, mutta selkeä ja rauhallinen
kokonaisuus. Vaikka rakennus on iso, siinä liikkeen
tuntua ja eloa. Rakennus on selkeä vastakohta
1970-luvun anonymiteettiä korostaneelle rationalismille. Arkkitehtuuri on selvästi suunnattu lapselle,
kuitenkin ilman ylimääräistä liioittelua. Ympäristöönsä nähden päiväkoti on hieman irrallinen toisin kuin
monet muut ajan tasokkaimmat kohteet.

Kattotorni, erisuuntaiset massat ja vaihtelevat kattomuodot luovat vaikutelmaa eri aikoina laajennetusta
linnasta. Julkisivuissa on yhdistelty kermankeltaista vaakalaudoitusta ja punatiiltä, ja julkisivupinnat on
jaettu ajalle tyypillisesti epäsäännöllisiin kenttiin. Alkuperäinen vesikatto on ollut punaista betonitiiltä, joka
on korvattu teräslevyllä vuonna 2012.
Jagellonicankatu 3
Nimi
3C
Rakennettu
Suunnittelija
Koko
Runko
Julkisivut

Vesikatto

Haritun päivähoitoyksikkö, Jagellonicankatu
1988
Arkkitehtitoimisto Sigvard Eklund 1987
247kem2
Harkko, puu
Laudoitus valkoinen, slammattua harkko,
ikkunapuitteet sinipunaiset ja osittain vaalean keltaiset, vuorilaudat vihreät.
Pyramidikatto, kolmiorima huopakate, harmaa, kellotorni

Jagellonicankadun päiväkoti on pienin 1970–80 -luvuilla rakennetuista kohteista. Rakennus on sovitettu
yhdistämään uutta ja vanhaa rakennettua ympäristöä. Se sijaitsee Ispoisten kartanon pihapiirissä ja samalla se on osa vuoden 1988 asuntomessualuetta, joka kokonaisuudessaan on arkkitehtuurin historian
kannalta merkittävä kohde.
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Rakennus on sievyydessään kuriositeettimainen, mutta havainnollinen esimerkki 1980-luvun arkkitehtonisesta ilmaisusta, jossa oli reilusti liikkumavaraa. Kohteessa leikitellään aikakausien ja käyttötarkoitusten sekoittamisella ja pientä mittakaavaa korostetaan pienipiirteisyydellä. Rakennusta voisi ensin luulla
kartanon sivurakennukseksi, mutta lähempää katsottaessa rakennuksen tarkoitus ja todellinen ikä ja
käyttötarkoitus jäävätkin arvoitukseksi.
Päiväkodin ulkoseinien alaosa on slammattua harkkoa, mikä saa sen näyttämään korkealta kivijalalta.
Seinän yläosa on valkoista lautaa. Kattomuotona on päiväkodeissa harvinainen pyramidikatto, jonka
pintamateriaalina on perinnerakentamisesta tuttu kolmiorimahuopakate. Katon huipulla on pieni torni,
jossa on teräslevystä leikattu ”vellikello”. Pohjoislappeella on kolmion muotoinen kattolyhty, joka tuo valoa rakennuksen keskellä olevalle parvelle. Ikkunapuitteet ja vuorilaudat ovat ajan tapaan olleet kirkkaan
värikkäitä. Värit ovat osaksi haalistuneet. Ikkunakehykset ovat osittain sinipunaiset osittain vaalean keltaiset, vuorilaudat ovat vihreät. Päiväkoti on muutettu kunnallisesta yksityiseksi vuonna 2015 ja se on
osa Ispoisten kartanossa toimintansa aloittavaa Päiväkoti Vilskettä.
Päiväkoti on osa arkkitehtonista kokonaisuutta, jossa on sekoitettu eri käyttäjäryhmien rakennuksia kaupunkimaisesti luonnonkauniiseen, historialliseen ympäristöön. Tuloksena on esteettisesti laadukas, ekologisesti järkevä ja sosiaalisesti elävä kokonaisuus.
Ritzinkuja 1
Nimi
Rakennettu
Suunnittelija
Koko
Runko
Julkisivut
Vesikatto

Räntämäen päivähoitoyksikkö, Ritzinkuja 1
1989–90
Arkkitehtitoimisto Frank Schauman / J.L. 1987
524 kem2
Betoni
Betoni, panelointi; keskiosa vaalean ruskea väribetoni, ylä- ja
alaosa tummanruskea pesubetoni, valkoinen laudoitus
Satulakatto; harmaa, saumattu teräskate

1980-luvun lopussa valmistunut Ritzinkujan päiväkoti on osa korkeatasoista postmodernistista ja leikittelevää, linnamaista TYS Kuunsilta
kokonaisuutta. Kokonaisuus muistuttaa tyylillisesti Ahvenanmaankadun TYS Auringonnousua. Ritzinkujan kohde on kuitenkin tätä jalostuneempi ja näyttävämpi, lisäksi Kuunsillassa päiväkotirakennuksen rooli
on huomattavasti merkittävämpi. Päiväkoti on erittäin keskeisellä paikalla ja muodostaa sisääntulon koko kortteliin. Rakennuksen muotoilussa on havaittavissa viittauksia talonpoikaisrakentamiseen.
Kartta Turun seudun karttapalvelu.

Hieman yli 500 neliön rakennus ei ole päiväkodiksi suuri,
mutta kaksikerroksinen ja runsain ja näyttävin muodoin
varustettuna rakennus erottuu hyvin ympäristöstään. Päiväkodin pihapiiri ja lähiympäristö on viimeisteltyä ja pidetty
hyvässä kunnossa. Julkisivut on rakennettu betonielementeistä. Värityksenä on käytetty 1980-luvulla suosittua
vaalean keltaista, johon yhdistyy vahvana kontrastina
tummanruskea väribetoni. Väripinnat on sommiteltu postmoderniin tapaan vapaamuotoisiin kenttiin.

Rakennuksen massa on taitettu suorakaide. Satulakatto on päällystetty konesaumatulla pellillä. Pihan
puolella, rakennuksen toisessa päässä on luhtiratkaisuna toteutettu, pilarien päälle nostettu parveke.
Sen yläpuolella on katossa poikkipäätyä muistuttava kolmioaihe. Rakennuksen toisessa päässä massan
katkaiseen vaakasuunnassa oleva lippa. Päädyssä on leveä valkoinen pystyraita, joka tuo mieleen keskieurooppalaisesta rakennustavasta tutun, päätyyn muuratun hormin. Sen molemmin puolin on kaksi
neljäsosaympyrän mallista lasia ikään kuin lunetti-ikkunana.
38

Koulukadun päiväkodit
Korttelien 32 ja 34 maankäytön vaiheet
Koulukadun päiväkodit sijaitsevat kortteleissa 32, joka on Engelin asemakaavassa 1828 osoitettu Koulukatu 8–10:n osalta neljän yhtä suuren tontin kortteliksi n:ro 16. Koulukatu 12–14 on merkitty Wästra Torget-nimiseksi aukioksi, joka muutettiin 1884 kortteliksi 32 (muutos kortteliksi näkyy jo vuoden 1880 kartoissa). Aukioksi merkitty osa pysyi rakentamattomana ja sitä hyödynnettiin maatalouskäytössä 1880luvun alkupuolelle saakka. Peltoja halkova tie kulki tulevan korttelin 32 läpi Iso-Heikkilän kartanolta kaupunkiin. Tässä vaiheessa kortteli 16 oli jo kokonaan rakennettu. Kortteliksi 32 muutettu aukio rakennettiin
puutaloasunnoiksi 1800-luvun lopussa. Korttelien välissä kulki korttelin mittainen Uusikatu (myöh. Räävelinkatu). 1950–60-luvuilla alkanut muutos tiiviistä, matalasta ja katutilaltaan suljetusta puukaupungista
väljäksi ja korkeaksi autokaupungiksi jäi ympäröivistä kortteleista poiketen lähes kokonaan toteutumatta
viimeisenä rakennetussa korttelissa 32. Korttelissa tapahtui vuosikymmenten mittaan pieniä muutoksia,
mutta näkyvämpi uudistaminen alkoi vasta 1990-luvun lopussa Ruusukorttelin rakentamisen myötä.46
Wästra Torget oli ilmeisesti tarkoitettu läntisen kaupungin kauppatoriksi. Nykyinen kauppatori oli puolestaan tarkoitettu hallinnolliseksi aukioksi. Kun paraatitoria kuitenkin alettiin käyttää arkiseen kaupankäyntiin, jäi Wästra Torget tarpeettomaksi. Kaupunginosa sai kuitenkin oman aukionsa, kun Wästra Torgetin
pohjoispuolelle varattiin vuoden 1897 asemakaavassa paikka tulevalle Mikaelinkirkolle ja Kirkkopuistonimiselle edustusaukiolle. Mikaelinkirkon rakentaminen alkoi 1899 ja vuonna 1914 sen kanssa samaan
kortteliin kaavoitettiin julkisia rakennuksia, jotka jäivät toteutumatta samoin kuin Kirkkopuistoon suunniteltu kansakoulu. Kaupunginhallitus halusi kunnioittaa marsalkka Mannerheimin 75-vuotispäivää nimeämällä Kauppatori Mannerheimintoriksi. Valtuusto osoitti nimikkoaukioksi kuitenkin juhlavampana
pitämänänsä Kirkkopuiston, jonka nimi vahvistettiin Mannerheiminpuistoksi vuoden 1945 asemakaavanmuutoksessa.47
Vuoden 1828 asemakaava
(Plan-karta öfver Åbo stad
1828), jonka päällä on esitetty
nykyinen rakennuskanta
oranssilla viivalla ja Koulukadun päiväkodit mustalla katkoviivalla. Kuvaan on merkitty
myös nykyiset kadunnimet.
Keskellä oleva Wästra Torget
rajautuu etelässä kadunpätkään, josta käytettiin myöhemmin nimeä Uusikatu ja
vuodesta 1923 alkaen Räävelinkatu. Katulinja on edelleen
suureksi osaksi olemassa
päiväkotien välissä.1960luvun alussa Yliopistonkadun
ja Mikonkadun välinen pätkä
muutettiin korttelista kaduksi.
Yhteys toteutui vasta 30 vuotta myöhemmin kevyenliikenteen väylänä. Koulukadun
nimi otettiin käyttöön 1800luvun lopulla kansakoulun
mukaan, tässä se nimi on
vielä Wästra Torg gatan.

46 Asemakaava 1828; Karta öfver Åbo Stad 1863; Karta öfver Åbo stad 1880 (aj.); Karta öfver Åbo stad 1884; Karta öfver Åbo
stad 1894; Trimble WebMap.
47 Project-Karta öfver Åbo Stad 1880; Karta öfver Åbo stad 1880 (aj.); Asemakaava 1/1897; Asemakaava 3/1914; Junnila 2011,
333–336, 350.
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Vuoteen 1880 ajoitettuun
mittauskarttaan on jo hahmoteltu korttelin 32 tuleva
tonttijako vanhan torivarauksen päälle. Kartassa näkyy,
että rakentaminen eteni
nykyisen ydinkeskustan ja
joen suunnasta ja Mikaelin
kirkon ympäristö rakennettiin
viimeiseksi. Maatalousympäristö vanhoine kulkuväylineen hahmottui ruutukaavan
katuverkoksi sitä mukaa kun
uusia kortteleita valmistui.
Toriksi varatun korttelin
poikki kulkee tässä ruutukaavaan nähden diagonaalinen tielinjaus kaupunkiin.
Nykyisen Yliopistonkadun
päässä päiväkoti Koulukatu
10:n kohdalla näkyy rakennus ja kiinteistöraja, jotka
ovat edelleen samassa linjassa vanhan tien kanssa.
Nykyiset rakennukset on
merkitty oranssilla, päiväkodit mustalla katkoviivalla. 48

Korttelien 32 ja 34 sekä lähiympäristön nykyisen rakennuskannan ikäjakauma.
Korttelien kaupunkikuva on ympäristöä kerroksisempaa.

48

Karta öfver Åbo stad 1880 (aj.).
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Ruusukorttelin alue oli vielä 1950- ja
1960-lukujen taitteessa enimmäkseen matalaa puukaupunkia, jossa
rakennukset muodostivat suljettuja
umpikortteleita. Turun kaupungin
matkailukartta vuodelta 1959 osoittaa, että kaupunkitilan muutos oli jo
alkanut, siellä täällä näkyi jo korkeita, moderneja kerrostaloja. Korkeita
kivitaloja nousi päiväkotikortteleihin
jo 1901 ja 1933, kun kansakoulu ja
Mikaelin seurakuntatalo valmistuivat.
Mannerheiminpuistoa vastapäätä
olevat Puutarhakadun varren puutalot ovat edelleen olemassa, samoin
Välikadun ja Puistokadun risteyksessä olevat puutalot. Koulukadun
päiväkodit sijaitsevat kuvan keskellä
olevan lyhyen Räävelinkadun molemmin puolin olevien puutalojen
paikalla.

Viistokuva aivan 1960-luvun alusta. Korttelit 32 ja 34 (keskellä) ovat vielä enimmäkseen matalaa puukaupunkia. Kuva ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun arkisto.

Korttelia 32 ympäröivän alueen uudistaminen käynnistyi 1950–60 -luvuilla puukaupungin alkaessa korvautua tehokkaammalla rakentamisella, jossa avokorttelit sovitettiin ruutukaavan katuverkostoon. Myös
korttelit 32 ja 34 kaavoitettiin udelleen 1960-luvun alussa. Korttelit osoitettiin kasvavan läntisen keskustan julkisille palveluille. Asemakaavanmuutos 81/1962 vahvistettiin 31.3.1964. Kortteleihin oli tässä vaiheessa jo toteutettu useita kivirakenteisia julkisia rakennuksia: vuonna 1901 rakennettu ja 1920 laajennettu kansakoulu (Snellmanin koulu), 1916 valmistunut pääpaloasema sekä 1933 rakennettu seurakuntatalo. Asemakaavan muutoksen syynä ei tässä vaiheessa kuitenkaan ollut päiväkotien rakentaminen.
Autoliikenteen kannalta katsottiin tarpeelliseksi yhdistää Yliopistonkatu ja Mikonkadun 18 metriä leveäksi
suoraksi kaduksi. Lisäksi koulutoimelle tarvittiin lisää tilaa. Yliopistonkadun jatkaminen olisi edellyttänyt
koulun silloisen tontin kaventamista ja mm. voimistelusalirakennuksen purkamista. Päiväkotien kortteli
32 varattiin suurimmaksi osaksi suomenkielisen kansakoulun eli Snellmanin koulun laajennustarpeisiin.
Korttelin 34 pohjoispuoli eli Snellmanin koulun alue oli suunniteltu ruotsinkielisen kansakoulun ja työväenopiston käyttöön. Korttelin eteläosassa oli paloaseman lisäksi 1925 rakennettu asuinkerrostalo. Näiden osalta käyttötarkoitukset pysyivät samoina. Korttelin 32 pohjoisosa varattiin puistoksi koulujen ja
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asukkaiden käyttöön. Mannerheiminpuisto katsottiin tähän tarkoitukseen liian pieneksi. Puiston toteutuminen olisi merkinnyt Puutarhakadun leventämistä sekä sen varren puutalojen, samoin kuin seurakunnan kivitalon purkamista. Viheraluevaraus poistettiin asemakaavanmuutoksella 18/1988 vuonna 1992, ja
kortteli 32 laajentui tuolloin nykyisiin mittoihinsa, mutta laajennuksen eli entisen puiston osalta kaava
jätettiin vahvistamatta. Nykyiset korttelirajat vahvistettiin 1998 kaavalla 21/1995.49
Kaava 81/1962 toteutui vain osittain. Koulujen sijaan seuraavalla vuosikymmenellä rakennettiin Koulukadun päiväkodit ja purettiin niiden paikalla olleet puutalot. Uutta puistoa eikä Yliopistonkadun jatkoa
toteutettu. Katujen leventämistä varten päiväkodit toteutettiin aiemmasta katulinjasta sisään vedettyinä.
Varsinaista kadun leventämistä ei kuitenkaan toteutettu, mikä jätti päiväkotien edustalle vapaata tilaa.
Korttelin 32 nykyinen maankäyttö on osoitettu 4.7.1992 voimaan tulleessa asemakaavanmuutoksessa
18/1988, joka kumosi kaavan 81/1962. Kaavalla toteutettiin uusina kohteina kuusikerroksinen Ruusukorttelin hyvinvointikeskus ja edelliseen kaavaankin merkitty yhteys Yliopistonkadulta Mikonkadulle, mutta se
toteutettiin aiempaa suunnitelmaa kapeampana ja osoitettiin vain kävelylle ja pyöräilylle. Väylän nimeksi
tuli Ruusukorttelinpolku. Uudet rakennukset korvasivat paikalla olleet puutalot, joiden purkaminen oli
osittain alkanut jo 1980-luvulla. Kortelin 32 päätarkoitus julkisten palveluiden alueena pysyi kaavamuutoksessa samana kuin kaavassa 81/1962.

Vas.: Asemakaavanmuutos 81/1962. Kaavalla toteutunut näkyvin muutos oli Koulukadun päiväkotien rakentaminen, vaikka
kaavamuutoksen päätarkoituksena oli ollut liikennejärjestelyt ja uusien kansakoulujen rakentaminen.
Oik.: Asemakaavan 81/1962 mahdollistaman rakentamisen visualisointi korttelista 32 vuonna 1972 laaditussa keskustan kehyskaavassa, jonka tavoitevuotena oli 2000. Juuri valmistunut päiväkoti Koulukatu 12 on kartalla. Vaikka Ruusukortteli on toteutunut vasta seuraavalla kaavalla, on sen kohdalla olevan rakennuksen massoittelu Ruusukorttelin kaltainen. Räävelinkatu on
tässä säilytetty kokonaan, vaikka kaava mahdollistaisi sen päälle rakentamisen. Kuvassa ovat toteutumattomat Yliopistonkadun
jatko, Snellmanin koulun korvaavat rakennukset sekä Mannerheiminpuistoon liittyvä puiston laajennus.50

Kummallekin päiväkodille vahvistettiin kaavassa 18/1988 rakennusalat, joita ei aiemmassa kaavassa
ollut. Kummallekin päiväkodille varattiin myös kasvuvaraa. Koulukatu 12:n rakennusoikeus pieneni
aiemmin sovelletun rakennusjärjestyksen määrittämästä, Koulukatu 10:ssä rakennusoikeus kasvoi. Koulukatu 12:n rakennusala merkittiin toteutuneen rakennuksen mukaiseksi, mutta rakennusoikeus (3 000
kem2, toteutunut 1 542 kem2) mahdollisti kaksi kertaa isomman eli korkeamman rakennuksen. Koulukatu
10:n rakennusalaa kasvatettiin sekä pihan että Ruusukorttelipolun suuntaan, ja rakennusoikeudeksi tuli
1 700 kem2 toteutuneen rakennuksen ollessa 1 140 kem2. Käyttötarkoitusta tarkennettiin merkinnällä

49
50

Asemakaavanmuutokset 81/1962; 18/1988 ja 21/1995.
Keskustan kehyskaavoitus 30.6.1972.
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YSL, joka tarkoittaa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelia, johon saa rakentaa lähipalvelutiloja.51

Vasemmalla asemakaavanmuutos 18/1988 (YTKS) ja oikealla kaavan, havainnekuva (YTKS). Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
olisi havainnekuvan mukaan jatkunut yhtenäisenä massana yli Ruusukorttelinpolun ja Räävelinkadun kohdalle oli hahmoteltu
sisäänveto, mahdollisesti muistumana paikan historiasta. 1980-luvun kaavassa näkyy ajalle tyypillinen tavoite yhtenäisestä
umpikorttelista, joka mukailee alueen vanhaa rakennustapaa ja poikkeaa oleellisesti ympäristössä käytetystä 1960-luvun avokorttelirakenteesta.

Nykyinen asemakaava ja kiinteistörajat (Trimble WebMap).

Asemakaavanmuutos 18/1988 jätettiin vahvistamatta Puutarhakadun varren osalta. Tähän
osaan oli kaavassa merkitty puutalot kokonaan korvaavat kuusikerroksiset, kadun varteen rakennettavat asuintalot edellisen kaavan puiston paikalle. Tähän osaan laadittiin
uusi, 26.3.1998 vahvistettu puutalot säilyttävä
asemakaavanmuutos 21/1995, jossa uudisrakennukset oli osoitettu tontin sisäosiin. Asemakaava 18/1988 ulottui kahden tontin verran
korttelin 34 puolelle. Kaavalla suojeltiin Koulukadun puolelta Snellmanin koulun rakennukset ja Puistokadun puolelta kaava jätettiin
vahvistamatta. Kaavaan oli tässä kohtaa osoitettu rakennusala II–VI-kerroksiselle kerrostalolle, jonka tieltä olisi purettu kolme puutaloa.
Tässä kiinteistössä toimi ruotsinkielinen päiväkoti ennen siirtymistään nykyiseen rakennukseen osoitteessa Koulukatu 10. Puutaloista kaksi on suojeltu vuonna 2014 vahvistetussa asemakaavassa 26/2010, jossa on samalla
mm. mahdollistettu toimistotilojen toteuttaminen paloaseman tontille ja katualueen leventäminen hälytyskeskuksen kohdalla.52
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Asemakaavanmuutos 18/1988; Asemakaavanmuutos 81/1962.
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Päiväkotien rakentaminen
Päiväkodeista Koulukatu 12 on rakennettu vuosina 1972–73 ja Koulukatu 10
vuonna 1978. Molemmat on toteutettu
31.3.1964 vahvistetun, korttelit 32 ja 34
käsittävän asemakaavan 81/1962 mukaisesti yleisten rakennusten korttelialueelle. Kortteli 32 oli kaavassa merkitty yhdeksi tontiksi, johon oli tarkoitus toteuttaa
suomenkielisen kansakoulun (Snellmanin
koulu) uudisrakennus. Koulua ei toteutettu ja päiväkodeille muodostettiin omat
tontit, jotka olivat kooltaan noin neljäsosa
silloista korttelia (kortteli 32 laajennettiin
nykyisiin mittoihin 1998 kaavalla
21/1995). Koulukatu 12:n tonttijako tehtiin 1.12.1970 ja Koulukatu 10:n
22.12.1975. Korttelin pohjoispuoli Puutarhakadun varresta oli täyteen rakennettu, mutta se varattiin koulun kentäksi ja
asukkaiden virkistyskäyttöön. 1960-luvun
kaavassa ei määritelty rakennusalaa,
vaan rakentamisen määrää ja sijoittamista kortteliin ohjasi rakennusjärjestys. Entinen Räävelinkatu lakkasi virallisesti
olemasta katu, vaikka se tilana säilyikin.
Päiväkotien kiinteistörajat sijaitsevat entisellä Räävelinkadulla, siten että Koulukatu 10 tonttiraja ulottuu yhdeksän metriä
kadulle ja Koulukatu 12 raja kolme metriä
kadulle.53
Yllä: Ilmakuva vuodelta 1973 (Trimble WebMap).
Päiväkoti Koulukatu 12 on juuri valmistunut Räävelinkadun (kuvassa keskellä diagonaalisesti) ja
Koulukadun risteykseen. Päiväkotien korttelit ovat
vielä enimmäkseen matalaa puukaupunkia.
Alla: Ilmakuva vuodelta 1986 (Trimble WebMap).
Molemmat päiväkodit ovat olleet jo pitkään toiminnassa, Koulukatu 12:n piha on edelleen puutalojen rajaama. Koulukatu 10 naapuruston puutalot
on jo purettu tulevan Ruusukorttelin tieltä. Ruusukorttelinpolkua ei ole vielä toteutettu, mutta sen
kohdalla on jo läpikuljettavaa tilaa.
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Asemakaavanmuutokset 18/1988, 21/1995 ja 26/2010.
Asemakaavanmuutos 81/1962; Arkkitehtipiirustukset TKA.
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Päiväkoti Koulukatu 12
Päiväkoti juuri valmistuneena, C-siipi oikealla. Kuvan vasemmassa reunassa, Koulukatu
10 päiväkodin tilalla näkyy vielä puutalo.
Etupihan puut ovat vielä istuttamatta. Kuva
Läntisen keskustan päivähoitoyksikkö.

Nimi
Lastentalo Koulukatu 12, läntisen keskustan päivähoitoyksikkö
Rakennettu 1972–73, peruskorjaus 1998
Suunnittelijat Pääsuunnittelija arkkitehti Helena Merikanto Turun kaupungin talorakennusosasto 1971
Rakennesuunnittelija insinööri Leo Rantasalo
Lvi-suunnittelija insinööri Pentti Rosberg
Sähkösuunnittelija teknikko Eero Lehto
Piha-, tie- ja puutarhasuunnittelu Turun kaupungin talorakennusosasto
Peruskorjauksen pääsuunnittelija rakennusmestari Elina Erlin Turun kaupungin talotoimi 1998
Koko
1 542 kem2, 6 270 m3
Runko
Betoni
Julkisivut
Pesubetoni, lasi, teräslevy, teräsritilät, julkisivut uusittu 1998
Vesikatto
Tasakatto, bitumikermi

Näkymä Koulukadulle. Päiväkodin julkisivuja on uusittu peruskorjauksessa 1998.

Läntisen keskustan päivähoitoyksikkö on alkujaan Kansanlastentarha N:o 3, joka aloitti organisaationa
osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 27 vuonna 1903. Kansalaissodan jälkeen tarha toimi Puolalanpuisto
5:ssä vuodet 1917–1924. Toiminta jatkui Lastentarha Sirkkulana Kauppiaskatu 17:ssä 1924–62 ja Päiväkoti Sirkkulana Linnankatu 30:ssa 1962–1971. Varta vasten päiväkodiksi suunnitellun rakennuksen
päiväkoti sai syksyllä 1972, kun Koulukatu 12 valmistui. Tarhassa oli neljä osastoa, kaksi kokopäiväistä
ja kaksi osapäiväistä, joissa kussakin oli 25 paikkaa, seimessä oli 45 lasta. Erityispäiväkoti Koulukatu 12
C perustettiin 1.3.1973.54
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Alaranta 2004, 27–29.
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Turun kaupungin talorakennusosaston arkkitehti Helena Merikannon
suunnittelema päiväkoti Koulukatu 12 on rakennettu 1972–73 tontille,
jossa aiemmin oli puurakenteisia asuintaloja. Päiväkodin tonttijako on
hyväksytty 1.1.21970 ja tontti on merkitty tonttirekisteriin 11.2.1971.
Tontin tehokkuusluku 1 ja rakennusoikeus 4043 kem2 määrittyi rakennusjärjestyksen mukaan. Päiväkodin rakennuslupa on myönnetty
19.4.1971. Työtapaselostukset on laadittu loppuvuodesta 1971 ja
kalusteselitykset tammikuussa 1972. Rakennus on katselmoitu osittain 11.7.1972. Rakennusaikaisille muutostöille on saatu lupa
9.2.1973, muutoskatselmus pidettiin 28.8.1973. Autopaikkamitoituksena oli 24 työntekijää, 12 autopaikkaa. Asemapiirroksessa rakennuksen ala on 952 m2 ja kerrosala 1 542 kem2. Kyse oli lastentalosta,
päiväkodin lisäksi siinä oli seimi ja lastenlääkärin vastaanotto. C-siipi
valmistui hieman päärakennuksen jälkeen vuonna 1973 ja siinä aloitti
Turun ensimmäinen erityislastentarha sosiaalis-emotionaalista tukea
tarvitseville eli käytöshäiriöisille lapsille.55
Koulukatu 12:n julkisivu pihalle. Yläkerran päädyt työntyvät sivurisaliittien tapaan
massasta ulos. Niiden alaosat ja ulokkeiden välissä oleva lippa muodostavat jalustamaisen alaosan päälle koko rakennuksen mittaisen katoksen, joka suojaa sisäänkäyntiä ja toimii vaunukatoksena.

Osastohuone 102 ensimmäisessä kerroksessa. Huoneiden
101 ja 102 välinen kiinteä seinä on purettu 1998 ja korvattu
paljeovilla. Lisäksi huoneeseen on tehty wc, uusi seinä
näkyy kuvassa vasemmalla.

Rakennusvaiheessa, kesäkuussa 1972 suunnitelmiin tehtiin muutoksia koskien julkisivumateriaaleja,
pääporrashuoneita, pihan sisäänkäyntiä sekä saniteettitiloja. Samaan aikaan on laadittu pihan aita- ja
porttisuunnitelmat. Päärakennuksen päätyjen ja siipirakennuksen julkisivuissa oli alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus käyttää rappausta, joka vaihdettiin muutospiirustuksissa pesubetoniin. Osittaisessa katselmuksessa heinäkuussa 1972 keskeneräisiä olivat väestönsuoja, sadekatos, julkisivut ja pihajärjestelyt. Katselmuspöytäkirjaan on merkitty, että purettavat rakennukset ovat vielä jäljellä. Tällä lienee tarkoitetun tontin takaosassa olleita kahta puutaloa, joita ilmeisesti oli hyödynnetty työmaakäytössä.
Uudisrakennusten paikalla oli myös ollut kaksi puutaloa. Päiväkoti on peruskorjattu vuonna 1998. Tässä
yhteydessä sisätilat ja kiinteä kalustus on uusittu kauttaaltaan. Julkisivut on uusittu vanhaa tyyliä mukaillen, pesubetoniverhoillut osat ovat alkuperäiset. Peruskorjauksen aikana väistötilana toimi Käsityöläiskatu 20 A, jossa vanha puutalo muutettiin päiväkotikäyttöön.56
Koulukatu 12:ssa toimi aluksi kolme eri päiväkotiorganisaatiota. Alakerran päiväkoti A oli seimi eli alle 3vuotiaiden päivähoitopaikka. Lisäksi alhaalla oli lastenlääkärin vastaanotto ja odotussali, johon oli sisäänkäynti kadulta. Yläkerran päiväkoti B oli yli 3-vuotiaille. Päiväkoti C oli siipirakennuksessa toimiva
erityislastentarha, jossa oli kaksi kahdeksan lapsen ryhmää. Nykyisin Koulukatu 12:n toiminnot ovat samaa organisaatiota, mutta rakennusosista käytetään edelleen vanhoja nimityksiä A, B ja C. Erityistä tukea tarvitsevat lapset hoidetaan osana muita ryhmiä ns. integroiduilla paikoilla. Erityistuen tarve on jaettu
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Arkkitehtipiirustukset TKA; Alaranta 2001, 15.
Arkkitehtipiirustukset TKA ja RakVa; Alaranta 2004, 29.
46

kahteen ryhmään sosiaalis-emotionaalisen tuen ryhmä ja puheryhmä. Kaupungissa ei toimi enää erillisiä
erityispäiväkoteja.
Nykyisin päiväkodissa on noin 120 paikkaa. Yläkerrassa on kaksi yli 3-vuotiaiden ryhmää sekä integroitu
sosiaalis-emotionaalinen erityisryhmä. Alakerrassa on kolme pienten lasten ryhmää ja yksi yli 3vuotiaiden ryhmä. Alakerrassa ei ole enää päiväkodin ulkopuolisia toimintoja. Lastenlääkärin tilat on otettu lasten leikkitiloiksi sekä osittain toimistokäyttöön ja henkilökunnan pukutiloiksi. Lääkärin vastaanottotilojen käyttö on vaihtunut useasti. Siinä on ollut työtilat perhepäivähoidon ohjaajalle, palvelualueen päällikölle, työsuojeluvaltuutetulle ja viimeksi se on ollut päiväkodin johtajan käytössä. Siipirakennuksessa on
yksi pienennetty yli 3-vuotiaiden ryhmä sekä tämän yhteydessä integroitu erityisryhmä (puhe). Päärakennuksen keskellä, yläkerrassa on päiväkodin yhteinen laulusali alkuperäisellä paikallaan. Isot osastohuoneet ovat alkuperäisessä käytössään ja sijaitsevat pihan puolella, jossa ne ovat suojassa melulta ja
ne saavat runsaasti valoa. Muut tilat on sijoitettu kadunpuoleiselle sivulle. Katutasossa on tehty paljon
tilojen käytön muutoksia siten, että muita tiloja on otettu osastokäyttöön leikkitiloiksi ja monitoimitiloiksi,
aikuisten ja lasten yhteisiksi työtiloiksi. Yläkerran tilojen osalta toiminnot ovat muuttuneet vähemmän.
Sosiaalikeskuksen toimintakertomuksista ei käy ilmi, milloin erityslastentarhan toiminta on päättynyt.
Vuonna 1995 päiväkoti Koulukatu C on kuitenkin vielä muutettu toimimaan psykiatrista kuntoutusta tarvitsevien päiväkodiksi. Paikkoja oli tuolloin kahdeksalle alle kouluikäiselle ja viidelle kouluikäiselle. Kuntoutushenkilökuntana olivat päiväkodin johtaja, kaksi erityislastentarhanopettajaa, kaksi mielenterveyshoitajaa, psykologi, sosiaalityöntekijä ja päiväkotiapulainen. Lasten määrään nähden henkilökunta oli siis
hyvin suuri. Muutoksen tarkoitus lienee hallinnollinen tarkennus, sillä vielä vuosina 1993–1994 Koulukatu
12 C on ollut ainoa kaupungin erityispäiväkoti ja sinne oli keskitetty kaikki sosiaalis–emotionaalisen tuen
paikat. Muunlaista tukea tarvitseville hoito oli järjestetty tavallisista päiväkodeista.57

Alkuperäiset julkisivut kadulle sekä pohjoispääty, rakennuslupakuva 19.6.1972 (TKA).

Nykyiset julkisivut kadulle, rakennuslupakuva 16.3.1998 (RakVa).

Arkkitehtuuri
Rakennus edustaa aikakaudelleen tyypillistä rationalistista suunnittelua. Kauden päiväkodeille tyypillistä
julkisivun moduulijärjestelmää ei ole kuitenkaan tässä käytetty, vaan julkisivu on nauhamainen. Katusivun keskellä on katutasossa melko huomaamaton sisennys, jossa on ollut sisäänkäynti ja vaunujen säilytys. Pihajulkisivu on katujulkisivua elävämpi. Pihan puolella toinen kerros on toteutettu ensimmäistä
kerrosta leveämpänä. Yläosa työntyy jalustamaisesta alaosasta ulos muodostaen koko kerroksen mittaisen katoksen, jonka keskiosassa on sisäänkäynti. Pihapuolen sisäänkäynti erottuu selkeästi, sillä sisäänkäynnin kohdalla on sisennys räystäälle saakka.
Julkisivuissa on käytetty rakennusajalla suosituksi tullutta pesubetonia, joka oli kuitenkin Turun päiväkodeissa harvinainen materiaali. Pesubetonin pinta on 1960–70 -lukujen vaihteelle tyypillistä, raekooltaan
hieman pienempää kuin 1970-luvun lopulla. Väritykseltään kivirouhe on punertavaa. Pesubetonipintais57

Sosiaalitoimen toimintakertomus vuodelta 1994 ja 1995.
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ten kuorielementtien saumat ovat lähes huomaamattomat. Pitkillä sivuilla materiaalina hallitsee punainen
julkisivulasi, jota on käytetty lähes kauttaaltaan kakkoskerroksessa. Punaisen päävärityksen rinnalla on
käytetty taivaansinistä aksenttiväriä ovissa. Peruskorjauksessa sinistä on lisätty, tuuletusikkunoiden ritilät
on maalattu samalla sävyllä.
Lasipinta ja siihen yhdistyvät aukotukset ja teräslevypinnat keventävät ja rytmittävät laajaa julkisivupintaa, ja materiaalina lasi antaa rakennukselle arvokkuutta. Lasia ei ole käytetty muissa Turun päiväkodeissa. Ikkunat on uusittu 1998, jolloin on tehty muutoksia ikkunoiden kokoon, ruutujakoon ja mittasuhteisiin. Julkisivun alkuperäinen dynamiikka ja nauhamaisuus ovat hieman kärsineet muutoksesta. Alun
perin ikkunanauhat olivat vahvat ulottuen päädystä päätyyn. Ikkunaruutujen välissä oli pystysuuntaiset,
lasien korkuiset pellitykset ja tuuletussäleiköt. Nykyisin ikkunapintaa on osittain vähennetty, jotta on saatu seinäpintaa enemmän sisätiloihin. Tuuletusikkunat on sijoitettu isompien ikkunaruutujen alle, jolloin
ikkunoihin on muodostunut alkuperäisestä julkisivusta poikkeavat vaakasuuntaiset kentät, jotka on verhottu sinisillä ritilöillä.
Siipirakennus noudattelee päärakennuksen
arkkitehtuuria, mutta on tätä vaatimattomampi. Pesubetonielementit ovat hallitsevassa roolissa, julkisivulasia ei ole käytetty.
Aukotus on jäsennelty nauhamaisesti. Aukotus on säilytetty peruskorjauksessa. Ruutujako on uusittu päärakennusta vastaavasti
siten, että jokaisessa ikkunassa isomman
ikkunan alaosassa on vaakasuuntainen tuuletusikkuna, joka on ritilöity. Päärakennuksesta poiketen siiven tuuletusikkunat olivat
vaakasuuntaiset ja ne sijaitsivat pääruudun
yläosassa. Alkujaan tuuletusikkunaa ei ollut
kaikissa ikkunoissa.
Siipirakennus eli entinen erityislastentarha.

Alkuperäiset julkisivut pihalle sekä eteläpääty, rakennuslupakuva 19.6.1972 (TKA).

Nykyiset julkisivut pihan puolelle, rakennuslupakuva 16.3.1998 (RakVa).
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Ensimmäisen kerroksen rakennusvaiheen muutospiirustus 19.6.1972 (TKA) yllä, peruskorjausvaiheen muutoskuva 16.3.1998
(RakVa) alla. Muuttuneet käytöt on merkitty punaisella ympyrällä, poistetut väliseinät ympyröidyllä rastilla ja säilyneet kohteet
sinisellä ympyrällä. Vanhempaan kuvaan vihreällä viivalla merkityt rakenteet on purettu jo rakennusvaiheessa, korvaavat on
merkitty punaisella viivalla. Uudempaan kuvaan täydennetyt punaiset viivat osoittavat palo-osastoinnin.

49

Toisen kerroksen rakennusvaiheen 1972 muutospiirustus 19.6.1972 (TKA) yllä ja peruskorjausvaiheen 16.3.1998 muutoskuva
(RakVa) alla. Muuttuneet käytöt on merkitty punaisella ympyrällä, poistetut väliseinät punaisella, ympyröidyllä rastilla ja säilyneet
kohteet sinisellä ympyrällä. Vanhempaan kuvaan vihreällä viivalla merkityt rakenteet on purettu jo rakennusvaiheessa, korvaavat on merkitty punaisella viivalla. Uudempaan kuvaan täydennetyt punaiset viivat osoittavat palo-osastoinnin.
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Vasemmalla: Päiväkodin henkilökunnan työtiloja on useassa paikassa, myös tässä alakerran osastohuoneessa 118. Oikealla:
Näkymä ensimmäisen kerroksen käytävältä rakennuksen eteläpäätyyn. Takaseinälle on tehty lisää naulakkotilaa siirtämällä
seinän takana oleva ovi ruokailutilaan 105. Kuvan vasemmassa reunassa olevan ikkunaseinän takana on vanha sisäänkäynti
kadulle ja sen yhteydessä ollut eteishalli vaunuja varten. Nykyisin tila on varastokäytössä.

Vasemmalla erityislastentarhan rakennusvaiheen pohjapiirros, muutoskuva 19.6.1972 (TKA), peruskorjausvaiheen 16.3.1998
muutoskuva (RakVa) oikealla. Tilat, joiden käyttö on muuttunut, on merkitty punaisella ympyrällä.

Vasemmalla erityislastentarhan käytävä (139) ja oikealla entinen psykologin
huone (143), joka on nykyisin henkilökunnan työ- ja taukotila.
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Rakenne, tilat ja julkisivut
Rakennus on kaksiosainen, päärakennus on kaksikerroksinen, erityislastentarhaksi rakennettu siipiosa
on yksikerroksinen. Päärakennuksen mitat ovat 15,5 (alakerta) ja 17,30 (yläkerta) x 39,26 m, C rakennus
on säännöllinen neliö 17,26 x 17,26 m. Rakennusosien katettu väli on 4,85 m. Päärakennuksessa on
puolikkaan kerroksen kokoinen kellarikerros, jossa on tekniset tilat, varastot sekä 30,6 m2 kokoinen väestönsuoja. Rakennuksen bruttoala 1 542 kem2, josta siipiosa on noin 300 kem2. Huonekorkeus on molemmissa rakennuksissa 2 900 mm, käytävillä 2 220–2 250 mm. Käytävän alas lasketun katon sisällä on
putkivedot. Erityislastentarhan lämpöjohdot ovat näkyvillä kattokoteloon ripustettuina.
Rakennusta ei ole laajennettu, mutta tilojen käyttötarkoituksia muuttamalla päivähoidon tiloja on kasvatettu. Aikuisille tarkoitettujen tiloja on vähennetty ja henkilökunnan työtiloja on voitu yhdistää monitoimitiloihin tilatehokkuutta lisäten. Toinen kerros on alaltaan hieman ensimmäistä kerrosta suurempi johtuen
sisäpihan puolelle työntyvistä, katoksen muodostavista ulokkeista rakennuksen sivuilla. Rakennuksessa
ei ole parveketta. Kellarikerros sijaitsee päärakennuksen pohjoispäässä. Kellarikerroksen väestönsuojasta on betonirakenteinen, maanalainen varauloskäytävä pihan puolelle. Päärakennuksen pitkillä sivuilla, rakennuksen keskellä on pääsisäänkäynnit kadulle ja pihalle. Kadun puolella on kahdet sisäänkäynnit, joista kumpikaan ei ole käytössä. Toinen on ollut seimen sisäänkäynti ja toinen on ollut lääkärin vastaanoton, myöhemmin mm. perhepäivähoidon ohjaajan sisäänkäynti. Päärakennuksen ja siipiosan välillä
olevassa solassa on henkilökunnan sisäänkäynti sekä C-osan pääsisäänkäynti. C-osasta on käynti myös
pihan puolelle.

Päärakennuksen leikkaus, rakennusaikainen muutoskuva 19.6.1972 (TKA). Vihreällä merkityt jo rakennetut portaat ja portaikon
ja osaston välinen seinä purettiin, korvaavat porrasrakenteet on merkitty punaisella. Väliseinän taakse oli määrä tehdä kuivaushuoneet, mutta tila muutettiin käytävätilaksi. Iv-kanavat kulkevat rakennuksen keskellä, käytävien kattoon ripustettuina.

Kadunpuoleinen sisäänkäynti on säilynyt lähes alkuperäisessä
asussaan. Keskellä on vanha seimen ovi, jonka takana on ollut
vaunutilat. Oikealla olevan oven takana on ollut myös pieni vaunueteinen ja käynti lastenlääkärin odotustilaan. Ovet eivät ole käytössä, mutta ne toimivat varauloskäytävinä.
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Rakennusten välinen katos, josta on sisäänkäynnit Crakennukseen ja päärakennuksen keittiöportaaseen ja
kellarin teknisiin tiloihin.

Henkilökunnan sisäänkäynti päärakennukseen on säilynyt alkuperäisenä. Oikealla oleva pieni ikkuna on apukeittiön ja se on uusittu peruskorjauksen yhteydessä.
Umpinainen ovi johtaa jätehuoneeseen.

Näkymä pihan puolelta. Päärakennuksen pitkät sivut ovat puurakenteiset, siipiosan eli erityislastentarhan ulkoseinät on muurattu tiilestä, eristetty villalla ja verhoiltu pesubetonilla. Julkisivuissa ei ole sokkeliosaa, pesubetonipinta ulottuu maahan.

Rakennuksen runko on paikalla valettu betoninen pilari–palkkijärjestelmä. Ylä- ja välipohjat ovat 150–
200 mm paksua betonilaattaa, väestönsuojan välipohjalaatta on 450 mm. Rakennuksen perustuksena
on reunoilta ja pilaririvien kohdalta palkein vahvistettu maanvarainen laatta, joka on lämpöeristetty. Kellariosa on lisäksi kosteuseristetty. Rakennus on paalutettu kovaan pohjaan noin 8 m pitkin teräsbetonipaaluin. Rakennus on salaojitettu rakennusvaiheessa. Yläpohjan täytteenä on käytetty kevytsoraa ja pintabetonin päällä on huopakate. Vesikatto on tasakatto, päärakennuksessa on kaato sivuilta katon keskellä
oleviin kaivoihin. Sivurakennuksessa kattoaivot ovat katon sivuilla, ja katon keskellä on matala harja.
Kantavat väliseinät ovat sileäksi valettua, maalattua betonia, osastoivat väliseinät ja kevyet väliseinät
ovat tiiltä, joista osa on puhtaaksi muurattuja ja osa rapattuja. Ikkunalliset väliseinät ovat puurakenteiset.
Uudet väliseinät ovat kevytsoraharkkoa. Kellarissa kantavat väliseinät ovat lautamuottipinnalle jätettyä,
maalattua betonia, kevyet seinät ovat puhtaaksi muurattua, maalattua tiiltä.58
Kellaria lukuun ottamatta seinäpinnat ovat nykysin lasikuitutapettia, pesutiloissa on sileä kiviseinä, jonka
alaosa on laatoitettu ja yläosa maalattu. Sisäkatot on levytetty ja maalattu. Käytävillä sisäkatto on laskettu, ja se toimii kotelona putkivedoille ja valaisimille. Lastenhuoneissa ja osassa pesutiloja on käytetty
lisäksi akustoivaa levyä sisäkatoissa.
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Kellarikerros, peruskorjausvaiheen muutoskuva
16.3.1998 (RakVa). Käytöltään muuttuneet tilat on
merkitty punaisella ympyrällä.

Päärakennuksen pitkät ulkoseinät ovat puurakenteiset (5”) ja ne on verhoiltu lasilevyin, ikkunapilarien
kohdalta teräslevyin. Katutasossa julkisivumateriaalina on pesubetoni ja ikkunapilareissa profiloitu teräslevy. Lämmöneristeenä on mineraalivillaa. Päädyissä ja siipirakennuksessa ulkoseinät ovat paikalla
muurattua tiiltä, jonka verhoiluna on käytetty päärakennuksen tapaan pesubetonipintaisia kuorielementtejä. Pesubetonilevyt ulottuvat pintamaahan saakka eikä julkisivuun muodostu näkyvää ”sokkelia”. Päärakennuksen eteläpäädyssä pesubetoni on peitetty tai korvattu rappauksella. Ulko-ovet ovat teräslasiovia, joiden teräsosat on maalattu sinisiksi, alaosa on varustettu rst- ja alumiinipotkulevyillä. Sisäovet
ovat alkuperäiset laakaovet, jotka kellarikerroksessa ovat huultamattomia. Porrashuoneiden väliovet ovat
alkuperäiset teräslasiovet, joiden lasiosa on rautalankalasia.59
Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto, iv-konehuone sijaitsee päärakennuksen toisen kerroksen
pohjoispäässä henkilökunnan käytössä olevan porrashuoneen yhteydessä. Lämmitysmuotona on vuodesta 1979 asti ollut kaukolämpö. Lämmönjakohuone on kellarin entisessä kattilahuoneessa päärakennuksen keskellä, josta nousee paikalla muurattu piippu. Kaukolämpöjohdot on kytketty kadulta kellarin
seinän läpi entiseen pannuhuoneeseen.60

Vas.: Päiväkodin piha syksyllä 1982, jolloin Ruusukorttelin paikalla oli vielä puutaloja. Kuva Läntisen keskustan
päivähoitoyksikkö.
Oik.: Nykyinen näkymä keittiön ikkunasta pihalle.
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Piha
Leikkipihan ala on yhteensä noin 2 000 neliömetriä. Piha on reunoilta aidattu siten, että päiväkodin sisäänkäynnin eteen muodostuu suorakaiteen mallinen ulkotila, josta on käytävämäinen kulku tontin takaosan isolle leikkialueelle sekä erikseen aidatuille, noin 300 m2:n pienten lasten pihalle tontin keskellä ja
sivurakennuksen yhteydessä olevalle noin 550 m2:n pihalle. Pihalle on kaksi porttia, toinen entisen Räävelinkadun puolella paikoitusalueen kohdalla sekä toinen rakennusten välissä Koulukadun puolella. Lounais- ja luoteisosissa aita kulkee yhtenäisenä tontin rajan myötäisesti. Päärakennuksen pääsisäänkäynti
on hieman pihaa korkeammalle, ja kulkuväylä on porrastettu matalin ja syvin betonilaattakiveyksin.
Ylhäällä: Näkymä entiseltä Räävelinkadulta päiväkodin
pihalle.
Alhaalla: C-rakennnuksen pihaa päärakennuksen suuntaan. Piha alue on runsaasta puustosta huolimatta hyvin
valoisa ja tilava.

Piha-alueen maasto on tasaista. Pihan tilat
vaihtelevat monipuolisesti valoisasta puolivarjoiseen ja varjoiseen. Kasvillisuus on runsasta
ja monipuolista sisältäen eri-ikäistä lajistoa.
Pihassa on hyödynnetty alueen vanhaa puustoa, joka sijoittuu entisen palokujan kohdalle
tontin sisärajoille sekä pihan keskiosiin. Vanhat ja kookkaat jalot lehtipuut lisäävät tasaisen
pihan viihtyisyyttä, ja ne tarjoavat luontaista suojaa sateelta, auringolta ja keskustan melulta.
Runsaassa puustossa viihtyvät myös useat
eläinlajit. Rikasta luontoa voikin pitää keskustan
päiväkodin tärkeänä vahvuutena niin pedagogisesti, ekologisesti kuin maisemallisestikin.

Vanhoina puulajeina ovat lehmus, vaahtera ja tammi. Vanhoja, säilytettäviä puita on
merkitty päiväkodin rakennusvaiheen lupakuvien asemapiirrokseen (19.6.1972)
kymmenen. Tontilla on myös muita iäkkäiltä vaikuttavia puita. Asemapiirrokseen
merkityistä puista seitsemän on jäljellä.
Rakennusten pihanpuoleisella edustalla
on rivissä C-osan edessä kaksi vanhaa
tammea ja päärakennuksen kohdalla kaksi vanhaa puistolehmusta sekä yksi vaahtera, joka sekin on saattanut saada alkunsa jo ennen päiväkotia. Rivistön pariksi on
tehty päiväkodin aikana omenapuurivi.
C-rakennuksen pihamaa on kokonaan
vanhalla palokujalla, ja siinä on edellä
mainittujen kahden näyttävän tammen
lisäksi kaksi puistolehmusta, yksi vuorijalava, vaahtera ja hieskoivu. Palokujien
alueella ei ole kookkaiden puiden lisäksi
muita istutuksia. Muualla pihalla on runsaasti rakennuksen valmistumien yhteydessä ja sen jälkeen istutettuja puita ja

Asemapiirros 19.6.1972 (TKA).
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pensaita: alppiruusuja, pajuangervoa, omenaa, pihlajaa ja yksi kookas kuusi pihan ainoana havupuuna.
Katoksen takana on kookas hopeasalava, jonka yhteydessä on kaksi suurta saman lajin kantoa. Pääsisäänkäynnin yhteydessä on nuorta kasvillisuutta (mm. alppiruusuja), joka saattaa ajoittua pihan korjausvaiheeseen 2010. Uusimmat istutukset on tehty hyvin harkitusti ja pääportin yhteydessä olevat istutukset ovat erityisen huoliteltuja.
Vanhaa palokujannetta C-rakennuksen pihamaalla. Ruusukorttelin rakennukset sijoittuvat naapurikorttelin perälle, joten
pihatila tuntuu hyvin avaralta. Seimellä ja erityislastentarhalla
on aikanaan ollut omat katoksensa, jotka on myöhemmin
yhdistetty kuvan keskellä olevasta kohdasta.

Liian tiheään kasvaneita puita on lähiaikoina karsittu, mutta rakennuksiin kiinni tai lähes kiinni kasvaneita
puita on toistaiseksi säilytetty kadun puolella. Rakennuksen ollessa uusi, on istutuksissa suosittu erityisesti hevoskastanjaa, joka muodostaa melko nopeasti leveän ja tuuhean, suojaavan latvuksen. Rakennusten kadunpuoleisilla edustoilla on päärakennuksen edessä hevoskastanjaa ja C-osan edessä kuusta.
Kadunpuoleinen puusto on rakennusten ja pihan mittakaavaan nähden nykyisin ylisuuria. Rakennukset
lähes kokonaan peittävä puusto antaa kadunpuoleisesta näkymästä synkän ja hoitamattoman vaikutelman, jota rakennusten tumma ja rationalistinen ilme ei lainkaan kevennä. Toisaalta kookkaat puut suojaavat rakennusten sisätiloja vilkkaan liikenteen melulta. Pihan puolella ympäristön estetiikkaa selvästi
arvostetaan, ja puistomaisuutta on vaalittu jatkuvasti, mikä muodostaakin melkoisen kontrastin ankeahkolle katujulkisivulle.
Sisäpiha on vapailta osiltaan hiekka- ja sorapintaista, kiinteiden leikkivälineiden alustat on pinnoitettu
kumirouhelevyin ja sadekatoksen maantaso on kivetty betonilaatoin. Myös sisäänkäynnit on laatoitettu.
Tärkeimmät kulkuväylät ja sisäänkäynnit ovat pihan puolella avoimia eikä niiden varrella ole suuria puita.
Pihan keskiosa on varustettu pitkällä, n. 3,5 x 30 m:n sadekatoksella, joka on perustettu betonilaatalle.
Teräsrakenteinen katos on alkujaan ollut kahdessa osassa (ks. asemapiirros 16.9.1972). Katoksen keskelle on rakennettu jälkikäteen n. 2,5 x 7,5 m:n ulkoiluvälinevarasto, joka on paneloitu vaakasuuntaisella,
valkoisella laudoituksella. Sadekatos on rungoltaan teräspalkkia ja vesikatto on voimakkaasti profiloitua
teräslevyä. Katoksen värityksenä on käytetty samaa sinistä kuin päärakennuksen ovissa. Pihakalusteiden värityksessä on alkujaan käytetty punaista. Katoksen yläsidepalkkiin on asennettu kiinteät koukut
keinuja varten. Keinut on poistettu katoksesta.
Vuoden 1971 rakennuslupapiirustusten asemapiirroksessa päiväkodille on osoitettu 12 autopaikkaa tontin takaosasta Ruusukorttelin puolelta. Vuoden 1972 piirroksessa parkkipaikat oli merkitty nykyiselle paikalleen Räävelinkadun varrelle. Parkkipaikalta on pääsisäänkäynti päiväkodin piha-alueelle. Koulukadun
puolella ei ole pysäköintipaikkoja, Räävelinkadun varren paikat palvelevat myös saattoliikennettä.
Muutokset ja säilyneisyys
Ensimmäiset muutokset tehtiin jo rakennusvaiheessa. Muutosluvat on hyväksytty 9.2.1973. Tällöin pääportaikot purettiin ja rakennettiin uudelleen. Molemmissa kerroksissa muutoksia tehtiin myös henkilökunnan saniteettitiloihin, keittiön säilytystiloihin sekä lääkärin vastaanoton saniteettitiloihin. Rakennuksen
peruskorjaussuunnitelmat on laadittu maaliskuussa 1998. Rakennuslupa on saatu kesäkuussa 1998 ja
korjaus on valmistunut syyskuussa 1999. Muutossuunnitelmat on laatinut rakennusmestari Elina Erlin
kaupungin talotoimessa.61
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Arkkitehtipiirustukset TKA ja RakVa.
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Pääportaan kaiteet ja askellankut ovat alkuperäiset.

Perusparannusvaiheesta ei ole arkistoituja työselityksiä tai huonekortteja. Sisätilat on uusittu kauttaaltaan peruskorjauksessa. Julkisivut on uusittu pesubetonipintoja lukuun ottamatta kokonaan ja ikkunajakoa on
muutettu. Pihan puolelta yksi sisäänkäynti on poistettu, ja oviaukko on
pellitetty. Pääportaan askellankut, kaiteet ja käsijohteet ovat alkuperäiset. Kiinteä kalustus on uusittu. Irtokalustus on sekalaista. Vanhaa Artekin tuotantoa on säilynyt runsaasti, joukossa on paljon eri aikakausien
huonekaluja sekä uusia kalusteita. Parhaiten säilynyt kokonaisuus on
kellarikerros, jossa lähes kaikki alkuperäiset pintamateriaalit ovat säilyneet. Väliovet, portaiden käsijohteet ja väestönsuojan ilmanvaihtokone
ovat kellarissa alkuperäisiä.
Teknisiin tiloihin johtava
kellarin toinen porras keittiöportaan vieressä on säilynyt alkuperäisenä.

Päärakennuksen pihan puolen osastohuoneiden käyttö on säilynyt
samana ja ne ovat tilajaoltaan lähes ennallaan. Uusia tilajakoja on
tehty enemmän kadun puoleisella sivulla, jossa käyttötarkoitukset
ovat muuttuneet enemmän. Käyttötarkoitusten muutosten pääsuuntana on ollut ottaa hallinnollisia tiloja ja suuria säilytystiloja osastokäyttöön leikki- ja ryhmähuoneiksi sekä muodostaa pienistä yhden
käytön huoneista monikäyttötiloja. Käyttötarkoitukseltaan samoina
ovat pysyneet porrashuoneiden ja käytävien lisäksi kummankin kerroksen neljä osastohuonetta, ykköskerroksessa ruokailutila (105),
vanhoilla paikoillaan olevat lasten ja henkilökunnan pesutilat sekä
toisessa kerroksessa laulusali (216), pääkeittiö (226), johtajan huone (209), yksi leikkihuone (217) ja henkilökunnan pukuhuoneen
vanha puoli. Kellarissa on ollut alkujaan vain varastoja ja teknistä
tilaa. Kellarista on kolme isohkoa tilaa muutettu pienryhmäkäyttöön
ja öljyvarasto on tavaroiden säilytystilana, muut tilat ovat vanhassa
käytössään.
Kellari
Peruskorjauksen yhteydessä kellarikerroksessa pihan puolella olevat isot varastohuoneet (003 ja 004)
on otettu pienryhmätoiminnan käyttöön. Kellarissa on edelleen neljä pienempää varastoa (001, 002, 013
ja 016). Myös väestösuoja (005) on varastokäytössä. Väestösuojan viereinen apukeittiö (010) on muutettu askartelutilaksi, mutta sitä käytetään säilytystilana. Apukeittiön kylmiöt on purettu ja niiden tilalle on
rakennettu työtasot ja hyllyt. Apukeittiön siivouskomero (012) sijaitsee hissin vieressä, ja se on muutettu
2015 hissin konehuoneeksi. Pannuhuoneen (017) kaksi öljykattilaa on poistettu, tila toimii edelleen lämmönjakohuoneena. Kattilahuoneen viereisestä polttoainevarastosta (016) on poistettu öljysäiliöt ja tilaa
käytetään säilytystilana. Käytävä on ennallaan. Sen varrelle on vuonna 1998 rakennettu wc (013b), jonka tilat on lohkaistu varastohuoneesta (013).
Kellarin varastotiloja on otettu päiväkotikäyttöön. Huone 004 on esiopetuksen käytössä. Puhtaaksi muurattu tiili ja lautamuottibetoni ovat
säilyneet seinien pintamateriaaleina, lattia on uusi.
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Ensimmäinen kerros
Ensimmäisessä kerroksessa osastohuoneet 101 ja 102 on yhdistetty purkamalla tilojen välillä ollut kiinteä seinä kaappeineen ja kaappisänkyineen. Tilanjakajaksi on asennettu paljeovi ja toinen käyntiovista
on korvattu liukuovella. Huoneeseen on tehty uusi isohko wc, jolle on otettu tilaa huoneen lisäksi käytävän varressa olevasta kuivaushuoneesta (114). Uusia kuivauskaappeja on sijoitettu pihan puoleiseen
entiseen vaunutilaan (121), josta on tuulikaapin väliseinät purettu. Entiseen lääkärin odotushuoneen wctilaan on rakennettu vaatehuoltohuone (124), jossa on myös kuivaustilaa. Osastohuoneiden 117 ja 118
välinen kiinteä seinä on muutospiirustuksessa merkitty osittain purettavaksi, mutta seinä on tältä osin
(pihan puoleinen osa) rakennettu uudelleen ikkunalliseksi. Väliseinällä olleet sänkykaapit on purettu, ja
korvaavat vuoteet ovat muiden sänkyjen yhteydessä. Entiset lääkärin vastaanottotilat (131–132) on jaettu kahtia uudella väliseinällä. Toinen puoli on liitetty henkilökunnan pukutiloihin (127) ja toinen puoli on
muutettu leikkihuoneeksi (132), jota käytetään kuitenkin toimistona. Lääkärin vastaanottoapulaisen huone on muutettu kansliaksi (131), mutta sitä käytetään leikkitilana. Tilaa on suurennettu pienentämällä
tuulikaappia (128), josta on ollut käynti kadulta lääkärille.
Vas.: Uusi kuraeteinen (109) on tehty entiseen ulkoiluvälinevarastoon. Porrashuoneen (111) seinään on
puhkaistu uusi aukko, jotta kuraeteinen on saatu yhdistettyä pääsisäänkäyntiin.
Oik.: Lääkärin ilmoittautumishuone (131) toimii monitoimitilana, sen takana oleva vanha lääkärin huone on
työhuoneena. Vasemmalla näkyvästä ovesta on ollut
käynti odotustilaan (130), nykyiseen leikkihuoneeseen.

Alakerran vanha kanslia (106) ja eristyshuone (107) kadun puolella on yhdistetty uudeksi leikkitilaksi
purkamalla väliseinä. Kadunpuoleisesta vaunueteisestä (113) on erotettu uudella seinällä henkilökunnan
ruokatila (115), joka on varustettu pienellä tarjoilukeittiöllä. Tila on kuitenkin otettu leikkihuoneeksi, ja
henkilökunnan taukotila (211) on kerrosta ylempänä. Pihan puoleisen pääsisäänkäynnin yhteydessä ollut
ulkoiluvälinevarasto on muutettu osittain märkäeteiseksi (109) ja tilaan on tehty uusi kulku pääovesta.
Aiemmin ulkoiluvälinevarastoon kuljettiin tuulikaapin kautta kellariin johtavan portaan (108) ovesta. Tuulikaappiin on tehty wc (108b) ulkoilun yhteydessä käytettäväksi. Pääoven vieressä on toinen wc (110)
vanhalla paikallaan.
Vas.: Päiväkoti A johtajan huone eli alakerran kanslia (106) on muutettu leikkihuoneeksi, johon on tehty väliovi viereiseen ruokailutilaan (105). Ikkunapenkkien laatoitus on alkuperäinen. Oik.: Henkilökunnan pukutiloja (127) on laajennettu kuvassa takana
olevaan entiseen lääkärin huoneeseen.
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Toinen kerros
Yläkerran osastohuoneet (201, 202, 203 ja 204) ovat edelleen samassa käytössä, samoin johtajan huone eli kanslia (209), pääkeittiö (226), päiväkodin yhteinen laulusali (216) sekä tämän vieressä oleva leikkihuone (217). Kanslian viereinen eristyshuone (210) on leikkihuoneena, mutta toimii tarvittaessa eristyshuoneena esimerkiksi lapsen sairastuessa. Tilassa ei ole enää omaa vessaa. Eristyshuoneen wc on
yhdistetty käytävän wc-tiloihin (212) ja siihen on liitetty myös entisen siivouskomeron tilat. Käytävällä on
lisäksi kolme muuta pesuhuonetta (214, 218, 220) osastokäytössä. Kaikkien vessojen tilat on järjestelty
uudelleen peruskorjauksessa. Viides, käytävän eteläpäässä ollut osasto-wc on muutettu vaatehuoltotilaksi (206). Henkilökunnan pukutiloja (222) on laajennettu vieressä olleeseen varastotilaan. Pukuhuoneen yhteydessä ollut henkilökunnan ruokahuone (223) on siirtynyt salin viereiseen leikkihuoneeseen
(211), ja vanha taukotila on muutettu iv-konehuoneeksi. Vanha konehuone sijaitsi tätä vastapäätä olevassa, nyt tyhjässä tilassa hissikuilun vieressä. Porrashuoneen viereisistä komeroista ja kuivaushuoneista on purettu väliseinät pois ja yhtenäistä eteistilaa on kasvatettu molemmin puolin portaita (205, 207).
Pääkeittiön kylmiöt ja varastot on purettu, ja vapautunut tila on liitetty viereiseen osastohuoneeseen
(204).
Laulusali (216).

Erityislastentarha, C-rakennus
C-rakennuksen sisätilat on kunnostettu samaan aikaan päärakennuksen kanssa, mutta hieman kevyemmin. Pesuhuoneet ja eteiset ovat säilyneet alkuperäisinä samoin tilajako sekä sisä- ja ulko-ovet. Vaalean ruskein laatoin pinnoitetut ikkunapenkit ovat myös alkuperäiset. Erityislastentarhakäytöstä muistuttavat vielä vesiterapiahuoneen sisustus sekä entisen kylpyhuoneen pehmustettu ja äänieristetty ovi.
Myös nukkumahuoneen ovi on tavallista väliovea huomattavasti massiivisempi.
Rakennuksen huonejako on säilynyt, mutta henkilöeristykseen ja terapiakäyttöön suunniteltuja tiloja on
otettu tavalliseen osastokäyttöön. Kaksi isoa (34 m2) osastohuonetta (140, 141) sijaitsevat entisillä paikoillaan rakennuksen kulmissa pihan puoleisella sivulla. Päärakennuksen puoleinen osastohuone on
nukkumahuone ja siinä on kiinteät kaappisängyt. Huoneiden välissä on tuulikaappi, josta on käynti pihalle ja ulkoiluvälinevarasto, yksi wc ja kuivaustila. Neliön muotoisen rakennuksen kaikki huoneet sijaitsevat
ulkoseinillä. Käytävä kulkee rakennuksen keskellä talon ympäri. Käytävän sisään jää vyöhyke johon on
sijoitettu naulakot, lasten wc:t, siivouskomero ja tekninen tila. Kadunpuoleisen sisäänkäynnin yhteydessä
on henkilökunnan tilavyöhyke, jossa on jakelukeittiö, pukutilat ja wc. Henkilökunnan tiloja on ollut myös
rakennuksen pohjoissivussa, jossa ovat sijainneet kanslia eli johtajan huone (144) ja psykologin huone,
joka on tehty toiseen eristyshuoneeseen peruskorjauksen yhteydessä. Sen vieressä ollut toinen eristyshuone on ollut yhdistetty terapia- ja eristyshuone, joka on samaan aikaan yhdistetty isoon osastohuoneeseen (141) eikä rakennukseen tässä ole vaiheessa jäänyt vain eristyskäyttöön varattuja tiloja.
Rakennuksessa on ollut kolme terapiahuonetta. Kaksi isompaa terapiahuonetta ovat olleet 16,5 neliön
kokoiset vesi- (148) ja hiekkaterapiahuoneet (147) rakennuksen keskellä kadun puoleisella sivulla. Yksi
terapiahuone on ollut yhdistetty eristys- ja terapiahuone (numeroimaton tila osastohuoneen 141 vieressä). Tila on sähköpiirustuksissa merkitty tuliterapiahuoneeksi ja pohjakuviin on piirretty tulisija. Ei ole
varmuutta, onko huone ollut tuliterapiakäytössä, mutta seinärakenteesta erottuu edelleen hormi ulostyöntyvänä kulmana. Huone on nykyisin osa isoa osastohuonetta. Peruskorjauksessa vesiterapiahuoneen kiinteä sisustus ja seinälaatoitus on säilytetty. Vanha kylpyhuone on muutettu hiekkaterapiahuoneeksi. Hiekkaterapiahuone toimii nykyisin leikkihuoneena samoin vesiterapiahuone. Muurattu terapiaallas on paikallaan, ja siinä on pieni pallomeri.
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Vas.: Entisen kylpyhuoneen (153) ovi. Kesk.: Vanha kylpyhuone (153) on peruskorjauksessa muutettu hiekkaterapiahuoneeksi,
nykyisin se on ryhmä- ja leikkitilana. Oik.: Erityislastentarhan entinen vesiterapiahuone 148.

Vas.: C-rakennuksen toinen nukkumahuone eli toinen isoista osastohuoneista (140). Tilassa on alkuperäiset kaappisängyt,
joissa on sininen markiisikangas. Sinistä väriä on vaalennettuna käytetty tehosteena myös rakennuksen peruskorjauksessa.
Oik.: Huone 147 on alkujaan hiekkaterapiahuone, joka on peruskorjauksessa suunniteltu henkilökunnan ruokailu- ja työtilaksi.
Nykyisin se on lasten käytössä ryhmätilana.

Pintamateriaalit sisätiloissa
Sisätilojen pinnat on uusittu peruskorjauksessa 1998. Kellarikerroksessa on säilynyt alkuperäisinä tiiliseinät ja sileäksi valetut betonikatot sekä käytävän betonipinta. Pääporrashuoneessa on säilynyt portaan
mosaiikkibetoniset askellankut sekä teräsputkirunkoinen kaide, jossa on puinen käsijohde. Kaiteen pystypinnojen ympärille on ripustettu alumiinisia pyöröputkia, jotka muistuttavat hieman urkupillejä. Tämä on
rakennuksen ainoa kiinteä somiste. Keittiöporras on säilynyt alkuperäisissä materiaaleissaan ja rakennusosissaan. Erityislastentarhassa pintoja on säilytetty päärakennusta enemmän.
Vanhoilla paikoillaan olevat sisäovet heloituksineen ovat alkuperäiset. Laakaovien vanha tummansininen
väri on peitetty valkoisella. Sisätilojen uudeksi korosteväriksi on valittu ensimmäisessä kerroksessa persikka ja vaalean ruskea, yläkerrassa sinivihreä, kellarissa ja C-osassa vaaleansininen. Yleisvärinä on
kaikissa osissa valkoinen, jota on käytetty maalatuilla seinäpinnoilla, katoissa ja suurimmassa osassa
sisäovia. Aksenttiväriä on käytetty alakerrassa kuivien tilojen lattioiden muovimattojen värinä sekä seinälaatoitusten boordeissa. Yläkerrassa tunnusväriä on käytetty vastaavissa kohteissa sekä lisäksi lasten
wc-tilojen tilanjakajissa ja sisäsienien ja -ovien listoituksissa. Alakerran vastaavat listoitukset on käsitelty
vaalean harmaiksi. Porrashuoneiden väliovet ja pääportaan kaiteen teräsrunko ovat vihertävän harmaat.
Ulkoseinillä sisätilojen listoitukset ovat kummassakin kerroksessa valkoiset. Kellarissa listat ovat vaaleansiniset, ja wc:ssä on saman sävyinen boordilaatoitus. Kellarin käytävän tiiliseinään on maalattu vaaleansinisellä aalto- ja pilvikuviot. Kiinteä kalustus on uusittu. Kalusteovien ottimet ovat alhaalla keltaiset
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ja ylhäällä vihreät. Paljeovet on uusittu ja niiden alkuperäinen tummanpunainen sävy on vaihdettu vaaleanharmaaksi molemmissa kerroksissa. Ensimmäisessä kerroksessa ikkunapenkkien alkuperäiset
sintratut klinkkerit ovat säilyneet, toisessa kerroksessa ikkunapenkkejä ei ole.
Sisätilojen säilyneitä
detaljeja ovissa ja pääportaissa.

Keittiöporras.

Alakerran kuivissa eteistiloissa seinän alaosa on maalattu persikanväriseksi, yläosa on valkoinen, ja värien saumakohdassa on kapea, harmaaksi
maalattu boordi. Pääportaassa on märkäeteinen, ja eteistilojen seinät on
tällä alueella laatoitettu korkeudelle valkoisin laatoin, 1500 mm korkeudella
on persikanvärinen boordi. Seinän yläosa on laatoittamaton ja maalattu
valkoiseksi. Eteistila jatkuu pääportaikkona yläkertaan. Portaiden kohdalla
seinä on laatoittamaton. Porrashuoneen seinä on kuivien eteistilojen tavoin
maalattu kahdella värillä, yläosa on valkoinen ja alaosa mintunvihreä, keskellä harmaa, kapea boordi.

Päärakennuksessa sisäseinät on peruskorjauksessa pinnoitettu maalatulla lasikuitutapetilla pesuhuoneita, kellaritiloja, keittiöitä ja keittiöporrasta lukuun ottamatta. Suurin osa sisäseinistä oli kivipintaisia, joko
sileäksi valettuja tai rapattuja. Ikkunalliset seinät ovat olleet levypintaisia (Lujalevy, Kipsonit), vessojen
tilajakajat ovat olleet teräskehikkoon ripustettua lastulevyä. Kellarissa on ollut ja on edelleen seinäpinnoissa myös puhtaaksi muurattua tiiltä. Pihanpuoleisen kellarin portaan seinä on rapattu, teknisten tilojen
portaan seinissä on lautamuottivalu. Teknisissä tiloissa on sekä lautamuottivalu- että tiilipintaisia seiniä.
Varastotilojen ja käytävän seinät on puhtaaksi muurattua tiiltä, väestönsuojan ja sulkuhuoneen seinä
ovat lautamuottipintaiset. Osastohuoneiksi muutettujen varastojen seinillä on uudet vesikalusteet ja työtaso, jonka seinäosa on laatoitettu kolmella 150 x 150 laattarivillä. Osastohuoneissa olevien vesipisteiden kohdalla on seinissä ollut muovipinnoite 1 500 mm korkeuteen asti, pesuhuoneissa seinät ovat olleet
kauttaaltaan pinnoitettu muovitapetilla. Peruskorjauksessa seinämuovit on korvattu laatoilla. Porrashuoneiden wc-tilojen lattiat ovat olleet laattaa, muualla muovimattoa. Lattialaatat ja muovimatot on uusittu
päärakennuksessa vastaavin materiaalein. Erityislastentarhan pesuhuoneet ovat seinä- ja lattiapinnoiltaan olleet alun perinkin laatoitetut, ja vanhat pintamateriaalit on säilytetty.62
Erityislastentarhan seinäpinnat on peruskorjauksessa päällystetty pesutiloja ja komeroita lukuun ottamatta valkoiseksi maalatulla lasikuitutapetilla. Käytäville on maalattu siniharmaa boordi käytävällä 1230 mm
korkeudelle. Boordi jakaa seinän ylhäältä valkoisiin ja alhaalta vaalean sinisiin pintoihin. C-osan tunnusväri on vaalean sininen. Sitä on käytävän seinän ohella käytetty sisätilojen listoituksissa. Jalkalistana on
tummansininen muovilista. Entisen vesiterapiahuoneen seinät on edelleen kaakeloitu alkuperäisellä,
valkoisella 150 x 150 mm laatalla.
Pääkeittiön seinät on kauttaaltaan laatoitettu, ja varustettu seinän keskellä kulkevalla vihertävällä boordilla. Pääsisäänkäynti, jonka yhteydessä on märkäeteinen, on seiniltään laatoitettu valkoisin 150 x 150 mm
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laatoin. Laatat ylettyvät 1 800 mm korkeudelle, 1 200 mm korkeudella kulkee persikanvärisistä 150 x 150
mm laatoista tehty boordi.
Kadunpuoleinen sisäänkäynti ja siihen liittyvä vanha vaunusuoja
(113) on varastokäytössä. Sen lattiat on kuitenkin laatoitettu peruskorjauksessa, kuten muutkin kulutukselle alttiit eteistilat.

Vasemmalla: Erityislastentarhan pesuhuoneen
pintamateriaalit eli seinien ja lattia n laatoitus on
säilynyt alkuperäisenä, samoin wc-istuinten siniset
tilajakajat, joista ovet on poistettu.

Oikealla: Säilynyttä seinä- ja lattialaatoitusta erityislastentarhan pyykkihuoneessa (154). Tässä
tilassa hunajakennolaatan väri on sininen, lasten
pesuhuoneissa ja siivouskomeroissa värinä on
ruskean harmaa.

Lattiamateriaalina on ollut lähes kauttaaltaan muovimatto. Pää- apu ja jakelukeittiöiden, siivouskomeroiden ja kellarin kylmiön lattiat ovat olleet laattaa, samoin porrashuoneen wc-tilojen sekä erityislastentarhan vesiterapiahuoneen, pesuhuoneen, lasten wc:n, kuivaushuoneen ja pyykkitilan. Eteistilojen ja tuulikaappien lattia on ollut betonia. Seimen purettujen tuulikaappien lattia on ollut muovilaattaa ja näiden
jatkeena ollut eteinen muovimattoa. Teknisten tilojen ja koko kellarikerroksen lattiamateriaalina on ollut
betoni. Porrashuoneiden sisäänkäynnit ovat olleet betonipintaisia, askellankut, lepo- ja porrastasot betonimosaiikkia ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Kellarin teknisiin tiloihin johtavat portaat ovat betonipintaisia. Pihan puolen kellariportaiden pintamateriaaliksi on huoneselityksessä merkitty muovimatto,
nykyinen pinta on betonia. Betonilattiat on pinnoitettu siniharmaalla maalilla.63
Pääkeittiö (226) sijaitsee toisessa kerroksessa. Keittiön hissi on
uusittu 2015. Muutoin keittiö on uudistettu kokonaan 1998. Keittiössä ei enää valmisteta ruokaa. Päiväkodin ateriat toimitetaan Ruusukorttelista. Keittiön avarat tilat ovat kuitenkin tarpeen ison päiväkodin ruoan jakelussa.
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Lattiapinnat on peruskorjauksessa uusittu lukuun ottamatta kellarin varastokäytössä säilyneitä tiloja ja
teknisiä tiloja. Pääosassa huoneita lattiamateriaalina on edelleen muovimatto. C-rakennuksen eteisissä
on alkuperäinen betonilattia, pesuhuoneissa, siivouskomerossa ja kuivaushuoneessa on alkuperäinen,
ruskean harmaa hunajakennolattialaatta. Osastokäyttöön muutettujen entisten varastotilojen betonilattioita on korotettu. Näissä lattioissa on lämmitys ja pinnassa on käytetty muovimattoa sekä sirotepintaista
valua. Porrashuoneiden askeltasojen mosaiikkibetoni on alkuperäinen. Alakerrassa muovimattojen värinä on vaaleanruskea, yläkerrassa vihertävän harmaa. Pesuhuoneissa, wc-tiloissa, pukuhuoneissa ja
keittiöissä lattia on harmaata, karhennettua mattoa. Keittiöportaan lepo- ja kerrostasot ovat vaalean ruskeaa mattoa. Pääportaan lepo- ja kerrostasot on muutettu muovimattopintaisiksi, värinä on vihertävän
harmaa. Samaa sävyä on käytetty toisen kerroksen muovilattioissa, märkätiloissa ja osassa käytäviä
värinä on neutraali harmaa. Pääportaan, kellariin johtavan pihanpuoleisen portaan ylätaso ja entisen
seimen eteisosan betonilattiat on muutettu laattapintaisiksi. Nämä tilat ovat kovassa kulutuksessa, tilojen
yhteydessä on ulkoilun yhteydessä käytössä olevat wc:t sekä märkäeteinen. Myös kadunpuoleisen entisen vaunueteisen betonilattia on laatoitettu, vaikka se on jäänyt säilytystilaksi.
Sisäkatot on levytetty, huoneselityksen mukaan alkuperäinen materiaali on ollut kipsilevy, aputiloissa
kattomateriaalina on käytetty kipsilevyn ohella sileää betonipintaa. Ensimmäisen kerroksen osastohuoneiden katoissa on käytetty myös akustiikkalevyä. Kellarissa on sileävaletut sisäkatot. Alakerran lääkärin
vastaanottotilojen wc:ssä ja yläkerran johtajan huoneen viereisessä wc:ssä on katossa käytetty hieman
hienompaa materiaalia, Enso-laattaa.64 Nykyinen kattomateriaali on myös kipsilevyä, ja aputiloissa on
sileät betonikatot. Kattolevyt on uritettu. Lasten pesuhuoneiden sisäkatoissa on akustiikkalevyt.
Julkisivut
Alkuperäinen julkisivu on ollut nykyistä nauhamaisempi, kun vaakasuunaiset jaksot ovat olleet selkeämmät. Ikkunapintaa oli enemmän ja ruudut olivat suurempia. Peruskorjauksen yhteydessä ikkunoihin on
asennettu vaakasuuntaiset, pääikkunoiden alle sijoitetut tuuletusikkunat, joissa on ritilät estämässä esineiden pudottamista ulos. Ritilöiden väriksi on valittu taivaansininen (RAL 5025 Pastellblau65) mukaillen
rakennuksen alkuperäistä aksenttiväriä, joka oli sävyltään tummempaa, ja jota oli aiemmin vain ovissa.
Julkisivuissa oleellisin muutos on ikkunanpinta-alan pieneneminen päärakennuksessa. Pystysuuntaisia
ikkunapilareita on levennetty ja osa ikkunoista on pienennetty tai vaihdettu kokonaan tai osittain kiinteään seinäpintaan. Ikkunalasipinta-ala on pienentynyt voimakkaasti kadunpuolella toisen kerroksen pohjoispäässä, jossa normaalikokoiset ikkunat on muutettu mataliksi yläikkunoiksi. Ikkunoiden takana on
henkilökunnan laajennetut pukutilat sekä entiseen henkilökunnan ruokailuhuoneeseen tehty ivkonehuone. Myös alakerran ikkunapinta-ala on jonkin verran pienentynyt uusien väliseinien rakentamisen vuoksi. Pihan puolella näkyvin muutos on pääsisäänkäynnin yläpuolella olevien toisen kerroksen
ikkunoiden pienentäminen naulakkotilojen kasvattamisen vuoksi. Entiset aukotukset on levytetty pellein.
Aiemmin pellitykset olivat ruskeita, nyt kaikki päärakennuksen teräslevyt ovat punaisia. Pihan puolella,
toisessa kerroksessa olevan keittiön ikkunat on jaettu muusta rakennuksesta poiketen pystysuunnassa
kolmeen kenttään: pääikkunan alla on vaakasuuntaiset tuuletusikkunat ja aukon alinna on kaksi riviä
lasitiiltä.
Siipirakennuksen julkisivu on hyvin lähellä alkuperäistä. Ulkoseinät ovat pesubetonia ja aukotus vastaa
vanhaa. Alkujaan ylhäällä olleet tuuletusikkunat on korjauksessa sijoitettu alas ja ritilöity. Siiven ikkunapilarien pellitykset ovat alkuperäiset ruskeat. Kadun puolella päärakennuksen vanha sisäänkäynti materiaaleineen ja värityksineen on alkuperäisessä asussaan. Myös rakennusten välissä olevan katoksen
yhteydessä olevat molemmat sisäänkäynnit ovat ulkoasultaan säilyneet. Päärakennuksesta pihalle johtavat ulko-ovet on uusittu, muut ovet ovat alkuperäisiä. Materiaaleiltaan ja väritykseltään uudet ovet vastaavat vanhoja. Työtapaselostuksen mukaan entisen seimen ulko-ovet ovat olleet mäntylasiovia, muiden
ovien ollessa teräs-lasiovia.
Seimeen on ollut kaksi vierekkäistä sisäänkäyntiä tuulikaappeineen. Toinen ulko-ovista on poistettu ja
toinen on uusittu. Kaksi erillistä tuulikaappia on purettu ja yhdistetty näiden takana olevaan vaunujen
säilytystilaan, jolloin on muodostunut yhtenäinen ja avara eteistila. Vaunut säilytetään nykyisin ulkona.
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C-rakennuksen leveä räystäspelti on lisätty vesikaton saneerauksessa 2004.
Yläkerran keskiosan ikkunoita on pihan puolella pienennetty
huomattavasti, kun eteistiloihin on tarvittu lisää seinäpintaa. Vanhan, nauhamaisen aukotuksen tunnistaa edelleen punaisista
pellityksistä. Siniset ulko-ovet on vaihdettu peruskorjauksessa.
Ovien välissä olevat pienet yläikkunat ovat vanhat, samoin julkisivun pesubetonipinnat.

Piha
Pihakalusteet, leikkivälineet ja aidat on uusittu vuonna 2010. Alkuperäinen aita oli vaakasuuntainen säleaita, nykyinen on pystysuuntainen. Väritys on lähellä alkuperäistä. Aiemmin 80 cm korkea aita on muutettu 120 cm korkeaksi, pihan sisäosien aidat ovat matalampia. Jäteaitaus on sijainnut erityislastentarhan
pihan ja seimen aitauksen välissä, mutta se on siirretty 2010 autopaikkojen viereen. Katoksen yhteydessä olevat varastot on rakennettu ennen pihan peruskorjausta.
Piha on alkujaan jaettu aidoin kolmeen suureen leikkialueeseen, seimelle, lastentarhalle ja erityislastentarhalle oli kullekin omansa. Tarhan piha oli kooltaan noin puolet koko piha-alueesta ja se sijaitsi tontin
takaosassa. Seimen ja erityislastentarhan aidatut pihat olivat rakennuksen edustalla. Nykyisin piha on
jäsennelty eri tavoin. Tontin takaosassa on edelleen suurin leikkialue. C-rakennuksen piha on suurentunut siten, että se jatkuu tontin perälle saakka, osaksi ennen lastentarhan pihaksi varatulle alueelle. Pikkulasten piha on rajattu hieman aiempaa pienemmäksi, mutta sijainti on sama, piha-alueen keskellä rakennuksen edustalla, jossa valvonta on helpointa. Näiden lisäksi pihalta on aidattu kolme pienempää
leikkialuetta, kaksi keinuille ja yksi katoksen alta. Keinut oli aiemmin kiinnitettyinä katokseen.
Päärakennuksessa julkisivujen pellitysten määrä on lisääntynyt peruskorjauksen yhteydessä. Ikkunapilareita on levennetty, osa
ikkunoista on pienennetty ja toinen seimen kahdesta sisäänkäynnistä (etualalla) on poistettu. Yläkerran keittiön ikkunan alaosassa on käytetty lasitiiltä.
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Päiväkoti Koulukatu 10
Nimi
Rakennettu
Pääsuunn.
Rakenteet
Sisustus
Koko
Runko
Julkisivut
Vesikatto

Daghemmet Rosen, Svenska dagvårdsenheten i Centrum
Keskustan ruotsinkielinen päivähoitoyksikkö
1978
Anu Eloranta Turun kaupungin talorakennusosasto 1977
Anu Eloranta
Anu Eloranta, Helga Stenman, Riccardo Kaiber
1 140 kem2 / 4 245 m3
Teräsbetoni (pilari–palkki)
Tiili, tummanruskea
Tasakatto

Näkymä Koulukadun ja Yliopistonkadun risteyksestä.
Rakennus on L-kirjaimen muotoinen. Pääsisäänkäynti on kahden rakennusosan liitoskohdassa.

Keskustan ruotsinkielisen päiväkodin toiminta siirtyi nykyiselle paikalle viereisestä osoitteesta Välikatu 3
(Ruusukorttelinpolku 3), jossa vanhat rakennukset ovat edelleen olemassa. Uuden päiväkodin lupapiirustukset ovat valmistuneet Turun kaupungin talorakennusosastolla helmi–maaliskuussa 1977. Suunnittelijana on ollut rakennusarkkitehti Anu Eloranta, joka aloitti tehtävässään samana vuonna. Päiväkoti
lieneekin Elorannan ensimmäinen laaja suunnittelutehtävä talorakennusosastolla. Eloranta on vastannut
rakennesuunnittelusta, sisutuksesta sekä myös pihan rakenteiden (aidat, katokset, palloseinä) suunnittelusta.66
Turun maistraatti hyväksyi rakennuslupahakemuksen 13.4.1977 ja loppukatselmus pidettiin vuotta myöhemmin 25.4.1978. Piha-alueen rakenteet tarkastettiin 6.2.1979. Päiväkoti mitoitettiin 72 lapselle 17 aikuiselle, ja tontilta osoitettiin yhdeksän autopaikkaa entisen Räävelinkadun alueelta. Rakennukseen tuli
päiväkotitilojen lisäksi toteuttaa väestönsuoja (22,8 m2).67 Päiväkoti rakennettiin 31.3.1964 vahvistetun,
korttelit 32 ja 34 käsittävän asemakaavan 81/1962 mukaisesti yleisten rakennusten korttelialueelle. Nykyisin päiväkodissa on noin 80 hoitopaikkaa. Rakennus on säilynyt muuttumattomana sisältä ja ulkoa
lähes täydellisesti. Rakennukseen on tehty inva-wc siivouskomeroiden tilalle ja keittiön säilytystiloja on
muutettu. Ikkunat on vaihdettu vuonna 2007.

Asemapiirros 20.1.1976 (Tila). Arkkitehti Outi Rahikkalan piirtämään asemapiirrokseen on hahmoteltu tuleva rakennusala,
pohjakartalla näkyvät vielä vanhat puurakennukset, jotka osittain sijaitsivat levennetyillä katualueilla. Lopulliset suunnitelmat
laati Anu Eloranta.
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Arkkitehtuuri
Päiväkoti on selkeä ja suoraviivainen, ajalleen varsin tyypillinen julkinen rakennus, jonka käyttötarkoitus
ei suoraan selviä arkkitehtuurista. Rakennus edustaa 1970-luvun loppupuolen rationalistista modernismia, jossa ei ole tavoiteltu monumentaalista vaikutelmaa. Ikkunat on sommiteltu nauhamaisesti, ei kuitenkaan kurinalaisesti; vaakaviivat eivät muodosta viivasuoraa, rakennuksen läpi jatkuvaa nauhaa, vaan
aputilojen pienet ikkunat rytmittävät julkisivupintaa erimittaisina jaksoina. Julkisivukäsittelyssä ei erotu
hallitsevasti pyrkimys noudattaa tiettyä järjestelmällistä jäsennystä. Julkisivu on kuitenkin 1970-luvulle
tyypillisesti selvästi yhtenäinen eikä jakaudu vapaasti sommiteltuihin kenttiin kuten 1980-luvun kohteissa.
Julkisivua hallitsee paikalla puhtaaksi muurattu tummanruskea tiili. Ikkunapilarit ovat alun perin olleet
oranssit eli nykyistä vaaleammat, mikä on keventänyt tummaa julkisivua. Jalustana on noin 60 cm korkuinen betonista paikalla valettu valesokkeli. Sisäänkäynti on toteutettu huomaamattomasti kahden rakennusosan liitoskohtaan.

Päiväkoti Koulukatu 10 julkisivu Koulukadulle, rakennuslupapiirustus 17.2.1977 (RakVa).

Julkisivu pihan puolelle, rakennuslupapiirustus 17.2.1977 (RakVa). Oikealla näkyvä eteläsiipi on kadun puoleista siipeä lähes
puolet lyhempi. Eteläsiiven päädystä on käynti ulkoiluvälinevarastoon sekä kellarin teknisiin tiloihin.

Sisätilojen arkkitehtuuri noudattelee erittäin tyypillisesti 1970-luvun päiväkotisuunnittelua. Tilat ovat selkeitä ja suoraviivaisia; ryhmätilat ja osastohuoneet sijoittuvat pitkien käytävien varsille. Laitosmaisuutta
on pehmennetty porrastamalla käytävät ja käyttämällä osastoja jakavia poikittaisia seiniä, millä on voitu
välttää suorat ja pitkät käytäväjaksot. Laajoille valkoisille seinäpinnoille kontrastina on käytetty kirkkaita
perusvärejä lattioissa ja naulakoiden taustaseinissä sekä kalusteiden levypinnoissa. Monissa ajan päiväkodeissa väliovet ovat tai ovat olleet värikkäitä, tässä kohteessa ovet ovat valkoiset. Sisustus on osa
arkkitehtonista kokonaisuutta. Kalustus on tehty mittojen mukaan rakennusta varten. Sisustuksen pääsuunnittelusta on vastannut Anu Eloranta ja häntä on avustanut Helga Stenman sekä Riccardo Kaiber 68.
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Rakennuksen interiöörit ovat lähes kokonaan säilyneet; värit, materiaalit ja kiinteä kalustus ovat suurimmaksi osaksi alkuperäisiä.
Rakenne, tilat ja materiaalit
Rakennus on L-kirjaimen muotoinen ja kaksikerroksinen. Pidempi sivu, josta tässä käytetään nimitystä
A-osa, on kadulle ja sen pituus on 33,24 ja leveys 11,04 metriä. Ruusukorttelinpolun suuntaisen lyhemmän osan, B-osan pituus 17,04 m on noin puolet pidemmästä, leveys on sama kuin A-osan. Tasakattoisen rakennuksen julkisivun korkeus on noin 6,8 m. Rakennusosat on liitetty toisiinsa runkoa kapeammalla sisääntulo-osalla, joka sijoittuu Ruusukorttelinpolun ja Koulukadun kulmaan. Osat on porrastettu siten,
että lyhemmän osan pitkä sivu on ulompana kuin kadunpuoleisen rakennuksen lyhyt sivu. Näin sisääntulon yhteyteen muotoutuu hieman huomaamaton, mutta selkeästi rajautuva ja sisäänkäyntiä suojaava tila.
Aidatun pihan puolella on kaksi sisäänkäyntiä parvekkeen muodostaman katoksen alla ja yksi lyhemmän
sivun päädyssä. Toinen katetuista sisäänkäynneistä on samaan tilaan kuin kadun puolen sisäänkäynti ja
toinen johtaa pitkän rakennusosan keskellä olevaan porrashuoneeseen, josta on edelleen pääsy A-osan
kaikkiin osastotiloihin. B-osan päässä olevasta portaasta kuljetaan B-osan toiseen kerrokseen sekä kellarin teknisiin tiloihin. B-osan päädyssä on lisäksi ovi maantasossa olevaan ulkoiluvälinevarastoon sekä
erilliset ulkoportaat kellarin varastoon. A-osan pohjoispäädyssä on lisäksi muuntamoon johtava ovi.
Julkisivu Koulukadulle.

Runkona on teräsbetoninen pilari–palkkikehikko. Julkisivut ja
käytävien väliseinät on muurattu puhtaaksi 130 mm tiilestä.
Julkisivut ovat tummanruskeaa poltettua tiiltä (Tarvasjoen
tumma), ja niissä on luonnollisia sävyeroja. Saumalaasti on
värjäämätön. Ulko-ovet ovat mäntyä ja ne on paneloitu pystysuuntaisella laudoituksella, joka on käsitelty tumman ruskeaksi. Aukotukset on ylitetty betonipalkein, jotka on jätetty julkisivuissa näkyviin. Käytävillä seinät ovat kalkkihiekkatiiltä. Huoneiden väliset seinät ja muut kevyet väliseinät ovat levyrakenteiset. Pilaririvit kulkevat rakennuksen ulkoseinillä, kolmas
pilaririvi on rakennuksen sisällä käytävän toisella seinällä.
Ulkoseinät on lämmöneristetty 150 mm mineraalivillalla. Betonista lautamuotein valetut porrashuoneet toimivat jäykistävänä
rakenteena. A-osan porras on pääportaan roolissa ja sijaitsee
kadunpuoleisella sivulla keskellä taloa. Toinen osastokäytössä oleva porras on B-osan päädyssä, josta portaat johtavat
myös kellariin. Keittiön ja henkilökunnan sosiaalitilat ovat Aosan toisen kerroksen eteläpäädyssä. Tällä vyöhykkeellä on
kierreporras ja hissi. Kellari on lyhemmän rakennuksen alla, ja
sinne on sijoitettu tekniset tilat ja kaksi varastoa, joista toinen
toimii tarvittaessa väestönsuojana. Varauloskäyntinä on pihan
puolelle johtava tunneli. Kellari on lämpö- ja kosteuseristetty.

Leikkaus, rakennuslupakuva 24.2.1977
(TKA).
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Rakennus on perustettu paalujen päälle 200 mm teräsbetonilaatalle,
joka on ulkoseinien ja pilarien kohdalla vahvistettu 350 mm betonipalkilla. Laatta on lämmöneristetty 100 mm solumuovilla. Kellarin kohdalla laatan paksuus on 250 mm, väestösuojan kohdalla 350 mm. Muualla välipohja 200 mm vahvuinen. Perustus on salaojitettu. Rakennusta kiertää noin 300–600 mm korkea betonista valettu valesokkeli.
Sokkeli on lautamuottipintainen ja käsittelemätön. B-osan päädyssä
ensimmäisessä kerroksessa on ulkoiluvälinevarasto ja ulkoportaat
kellariin. Tässä kohtaa sokkeli nousee korkeammalle. Vesikattona on
keskelle viettävä bitumipintainen ja singelillä suojattu tasakatto, lämmöneristeenä on käytetty solumuovia. Ylhäältä räystäspellein varustetut julkisivut nousevat vesikattoa korkeammalle. Katolla oleva piippu
on avotakan savuhormi, joka on muurattu tummasta tiilestä. Laulusalissa sijaitseva avotakka on ahkerassa käytössä. Päiväkoti lämpiää
kaukolämmöllä ja rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto. Ilmanvaihdon konehuone iv-säleikköineen on toisessa kerroksessa kadunpuoleisen sisäänkäynnin kohdalla.
Avotakan työpiirustus 17.11.1977 (TiLa). Julkisivun kanssa saman
sävyisestä tiilestä muuratun takan on suunnitellut Anu Eloranta.

Näkymät entisen Räävelinkadulta. Pohjoispääty (oik.) ja
länsisivu (alla.).

Näkymä pihalta. Vasemmalla A-osa ja oikealla B-siipi.

Pihan puolella on A-osan pitkällä länsisivulla lähes koko kerroksen mittainen teräspilareiden kannattelema parveke. Teräspilarit on täytetty betonilla ja verhoiltu tummanruskeiksi käsitellyillä laudoilla. Parvekkeen taso ja kaide ovat betonirakenteiset, kaiteen yläosaan on kiinnitetty tummaruskeaksi maalattu teräsputki. Parvekkeelle on kaksi käyntiä rakennuksen sivulta osastotiloista ja yksi käynti parvekkeen päädystä henkilökunnan tiloista rakennusten liitoskohdassa. Molemmissa päissä parvekkeen seinämässä on
ritilöity aukko, joka parantaa näkemää alas pihalle ja paikoitusalueen portille. Kaksi pihan kolmesta osastoille vievästä sisäänkäynnistä on parvekelaatan alla.
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Kellarikerros, rakennuslupakuva 17.2.1977 (TKA).

Ensimmäinen kerros,
rakennuslupakuva
17.2.1977
(TKA).
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Toinen kerros, rakennuslupakuva 17.2.1977 (TKA).

Rakennuksessa on neljä lasten päivähoitoon tarkoitettua tilakokonaisuutta eli osastoa. Kummassakin
kerroksessa käytävä kulkee rakennuksen keskellä ja osastohuoneet ovat niiden varrella. Keittiö on ensimmäisessä kerroksessa Ruusukorttelinpolun ja Koulukadun kulmassa. Sen yläpuolella toisessa kerroksessa sijaitsevat henkilökunnan puku- ja pesuhuoneet. Toisin sanoen rakennusmassan keskellä olevassa kulmassa, kadunpuolen sisäänkäynnin yhteydessä on kahdessa kerroksessa henkilökunnalle
suunnattu tilavyöhyke ja lastenosastot ovat rakennuksen päissä. Alakerrassa henkilökunnan tilaa on ollut
nykyistä enemmän. Kaksi toimistohuonetta (kanslia 121 ja työhuone 120) on muutettu monitoimitiloiksi,
joita käytetään leikki- ja ryhmätyötiloina sekä tarvittaessa työtiloina. Tekniset tilat ovat suurimmaksi
osaksi kellariosassa, muuntamo sijaitsee A-osan päädyssä entisen Räävelinkadun puolella. Ivkonehuone on toisessa kerroksessa Ruusukorttelinpolun sisäänkäynnin kohdalla.
Sisätilojen seinissä on käytetty materiaaleina puhtaaksi muurattua tiiltä ulkoseinissä ja osassa käytävien
seiniä. Porrashuoneissa, hissikuilussa ja näihin rajautuvissa muissa tiloissa seinät ovat lautamuottiin
valettua betonia. Kevyet väliseinät ovat Luja-levyin pinnoitettua rankaseinää. Kantavat betonirakenteet
ovat osa sisustusta. Sisäseinissä pilarit ulkonevat muusta seinäpinnasta ja ikkunoiden yläpuolisen osan
sisäseinästä muodostaa lautamuottipintainen betonipalkki, joka kannattelee ylä- ja välipohjia. Kaikki seinäpinnat on maalattu valkoisiksi lukuun ottamatta naulakkojen taustaseiniä, joissa on osaston mukaan
vaihtuva tehosteväri. Sisätilojen huonekorkeus on 2 950 mm, käytävillä 2 420 mm. Sisäkatoissa on akustoivat levyt. Kellaritilojen korkeus on 2 300 mm, väestönsuojan 2 200 mm. Lattiat ovat käyttökohteesta
riippuen joko muovimattoa hitsatuin saumoin tai 250 x 250 Finnflex-vinyyliasbestilaattaa. Mattoa on lastenhuoneissa ja märkätiloissa. Vinyyliasbestilaattaa on käytetty käytävillä, portaissa ja vessoissa sekä
henkilökunnan tiloissa, laulusalissa ja pienoiskeittiössä. Keittiössä lattia on keraamista laattaa. Käytäväja eteistiloissa ja niihin liittyvissä pesuhuoneissa ei ole kynnyksiä. Lastenhuoneissa on matala, harmaa
muovikynnys ja henkilökunnan käyttöön tarkoitetuissa tiloissa on tammikynnykset. Ikkunapenkkien tasot
ovat kalustelevyä, lista on kirkkaalla lakalla lakattua mäntyä, kuten muutkin listat lukuun ottamatta uusit70

tuja ikkunalistoja, jotka on peittomaalattu valkoisiksi. Ikkunoiden kehykset ovat tummanruskeaksi kuultokäsiteltyä puuta.
Vasemmalla ensimmäisen kerroksen nukkumahuone (126) ja oikealla isompi ryhmähuone (124) A-osassa.

Kummankin rakennusosan molemmissa kerroksissa on yhdet nukkumahuoneet eli rakennuksessa on
yhteensä neljä suurta (33–37 m2) osastohuonetta (126, 135, 227, 237). Lisäksi kuhunkin neljään osastoon kuuluu lisäksi kaksi ryhmähuonetta, toinen on kooltaan 21–23 m2 ja toinen, pienempi 10–11 neliön
ryhmähuone. B-osan alakerran pieni ryhmähuone portaan vieressä on entinen vesileikkihuone (131),
joka on yhdistettävissä vieressä olevaan keskikoiseen ryhmähuoneeseen (130). Tilojen välissä on alkuperäinen liukuovi. B-osan ensimmäisen kerroksen ja A-osan toisen kerroksen keskikokoiset ryhmähuoneet (130, 224) on varustettu vesipistein, joiden taustaseinällä on muovitapetti 1 200 mm korkeudelle. Aosan keskellä on 54m2:n kokoinen yhteistila eli laulusali (208), jonka yhteydessä ovat myös yhteiset veistohuoneeksi suunniteltu eli askartelutila (223) ja pienoiskeittiö (222), jota nykyisin käytetään säilytystilana.
A-osan ensimmäistä kerrosta lukuun ottamatta osastoilla on omat märkäeteiset. A-osan alakerrassa portaan vieressä on kuiva eteistila. Yläkerran märkäeteiset ovat portaikon yhteydessä A- ja B-osissa. Bosan alakerran märkäeteinen, kuten vaunujen säilytystilakin on rakennusosien liitoskohdan sisäänkäynnin yhteydessä. Märkäeteisten portaisiin rajautuvat seinät ovat betonia, muut seinät ovat Luja-levyä.
Märkäeteisten seinät on päällystetty muovitapetilla oven karmilistan korkeudelle. Yläosa seinästä on
maalattu valkoisella. Märkäeteisissä on kuivauskaapit, naulakot sekä kiinteät hiekanerotusaltaat.

Vasemmalla: ”Sinisen osaston” ryhmätila (241) B-osan toisessa kerroksessa. Kiinteät hyllyt on varustettu osaston tunnusvärin
mukaisilla kaapinovilla. Lisätilaa on saatu myöhemmin koivukuviolla laminoidusta laatikostosta. Siirrettävien Artek-pöytien pinta
on tässä huoneessa ollut todennäköisesti myös sininen. Oikealla: A-osan alakerran isompi ryhmähuone (124). Osastohuoneiden käytävänpuoleisilla sivuilla on ylhäällä matalat ikkunat.

Kullakin osastolla on oma tunnusvärinsä, jota on käytetty naulakkojen taustaseinällä sekä laminaattipintaisissa kalusteovissa. Myös pöydät ja tuolit ovat olleet tunnusväreissä. Irtokalusteet ovat sittemmin siirtyneet osittain osastoilta toisille tai korvautuneet uusilla. A-osan ensimmäisen kerroksen vihreällä osastolla myös lattiat ovat vihreät eteistilojen, vessojen, pesuhuoneiden ja henkilökunnan pukutilojen osalta,
lastenhuoneiden lattiat ovat ruskeat. A-osan toisen kerroksen punaisella osastolla lattiat ovat vastaavasti
punaiset ja ruskeat. B-osan yläkerran sinisellä osastolla lattiat ovat kauttaaltaan siniset, myös sinne vievän portaikon lattia on sininen. B-osan ensimmäisen kerroksen keltaisella osastolla lattiat ovat kaikissa
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tiloissa ruskeat. Lattiat ovat ruskeat myös toisen kerroksen pienoiskeittiössä (222) ja laulusalissa (208)
sekä alhaalla rakennusosien välisessä eteistilassa (127). Aikuisten tilavyöhykkeillä ja pääportaassa lattiat ovat punaiset. Osastohuoneiden seinät on naulakoiden tehosteseiniä lukuun ottamatta maalattu valkoisiksi, punaisen osaston punainen tehosteseinä on maalattu myöhemmin valkoiseksi. B-osan alakerrassa sijaitseva keltainen osasto on muita värikkäämpi, sillä märkätilojen ja vesipisteiden muoviset vesieristeet ovat keltaiset, kun ne muualla ovat valkoiset.
Kaikissa ryhmätiloissa on vesipisteet ja valkoiset piirtotaulut, nukkumahuoneet on varustettu kaappien
sisään taittuvilla vuoteilla. Kahdessa nukkumahuoneessa on alkuperäiset putkirunkoiset kaappivuoteet,
joissa on markiisikangas.
Ryhmähuone 130 (vas.) ja pesuhuone 129 B-osan alakerrassa (oik.).

Vasemmalla putkirunkoinen ja markiisikankainen kaappisänky huoneessa 227
(vas.), oikealla uudempaa, tukevampaa
mallia oleva kaappisänky A-osan alakerran ”nukkarissa” 126.

Käytävillä katto on laskettu muita tiloja noin 500 mm alemmas, ja ilmanvaihtokanavat kulkevat koteloinnin sisällä. Käytävien katossa on harmaa akustiikkalevy Käytävät on jaksotettu osastojen mukaan. Käytävillä ei ole poikittaisia kiinteitä väliseiniä, osastot on erotettu toisistaan kaksiosaisilla palo-ovilla (B30).
Pitkässä rakennuksessa ei ole visuaalisesti yhtenäistä käytävätilaa, vaikka rakennus onkin tilallisesti
läpikuljettava. Sisätilat hahmottuvat sulkeutuvien ja avautuvien pukeutumistilojen ja nurkkien kautta kullekin osastolle omiksi alueikseen. Osastoja jakavien väliovien kohdalla käytävä on aulatiloja kapeampi ja
naulakkojen kohdalle muodostuu huonemaisia tiloja.
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Vasemmalla: Sinisen osaston eteinen (240) B-osan toisessa kerroksessa.
Keskellä ja oikealla: Naulakot (107, 125) vihreällä osastolla A-osan ensimmäisessä kerroksessa.

Rakennuksen pääporras sijaitsee A-osan keskellä kadun puoleisella sivulla. Sisäänkäynti tähän tilaan
tapahtuu vain pihan puolen ulkotiloista eteistilojen kautta. Pääportaasta kuljetaan A-osan kumpaankin
kerroksen osastotiloihin. B-osan alakertaan kuljetaan rakennusosien liitoskohdassa olevasta sisäänkäynnistä (127). B-osan yläkertaan kuljetaan B-osan päädyssä olevasta porrashuoneesta. Porrashuoneiden yhteydessä on märkäeteiset toisessa kerroksessa. Keittiön, pukuhuoneiden ja huoltotilojen yhteydessä on lisäksi henkilökunnan käytössä oleva kierreporras.

Pääporras (vas.), B-osan porras (kesk.) ja kierreportaat (oik.).

Portaikot on suunnitellut Anu Eloranta ja Helga Stenman. Pääportaat ja B-osan päätyporras ovat rungoltaan betonia, askelmat ja tasot on päällystetty 250 x 250 mm vinyyliasbestilaatoilla, askelkulma on mustaa, profiloitua pvc-kulmalistaa. Kaiteet ovat rungoltaan lattaterästä. Kaidelevyt ovat vaneria, joka on
sävytetty oranssiksi (Pinotex 28), samoin puinen käsijohde. Teräsosat on maalattu pääportaassa ruskeiksi (Pinotex 5809) ja B-osan päätyportaassa sinisiksi (Monicolor 780/790). Seinät ovat lautamuottibetonia, joka on maalattu valkoiseksi. Pääportaan ulkoseinä on puhtaaksi muurattua tiiltä, joka on maalattu
valkoiseksi. Kierreporras on rungoltaan lattaterästä, askelmat ovat puuta ja kaidepinnat ovat pyöröputkea. Kierreporras on väriltään tummanruskea, askelmat on päällystetty vaaleanruskealla muovimatolla,
käsijohde on päällystetty mustalla muovilla.
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Henkilökunnan isot pukutilat sijaitsevat A-osan eteläpäädyssä, toisessa kerroksessa. Tiloihin on alkujaan
kuulunut kaksi erillistä pukuhuonetta (213, 218), joista
pienempi on ollut miesten pukuhuone. Kummallakin
puolella on erilliset wc- ja suihkuhuoneet. Miesten
pukuhuone (218) on kuitenkin muutettu toimistotilaksi,
kun alakerran henkilökunnan työhuone (120) on muutettu osaston ruokailutilaksi.

Naisten pukutilat (213) toisessa kerroksessa.

Pukutiloissa lattiamateriaalina on punainen vinyyliasbestilaatta, kuten muissakin aikuisille suunnitelluissa
tiloissa. Suihkuissa lattiamateriaalina on vesieristeenä toimiva muovimatto. Ulkoseinät ovat puhtaaksimuurattua tiiltä, joka on maalattu valkoiseksi, väliseinät on levytetty ja maalattu valkoisiksi. Märkätiloissa
on vaalean ruskea seinämuovi oven yläosan karmilistaan saakka. Naisten pukuhuoneeseen on lupakuvasta poiketen asennettu pitkälle ulkoseinälle kaksi vesipistettä, joiden taustaseinä on muovitettu samalla materiaalilla. Tilassa on irralliset, teräslevystä valmistetut, siniset pukukaapit, jotka on erotettu vesipisteestä metallirunkoisella jakoseinällä, jossa on valkoinen seinälevy.
Henkilökunnan pieni pukeutumistila ja wc A-osan alakerrassa (104, 103).

Rakennuksessa on lisäksi pienet henkilökunnan sosiaalitilat (103–105,
203–205) kummassakin kerroksessa A-osan käytävän pohjoispäässä.
Kokonaisuuteen kuuluu pieni pukeutumistila (2,5 m2) ja kaksi wc:tä,
joista isompi (2,5 m2) käytävällä ja pienempi (1,5 m2) on pukutilan
perällä. Pukutilassa on naulakot ja matala lokerikko henkilökohtaisia
tavaroita varten, mutta ei pukukaappeja eikä suihkuja. Alakerran pieni
pukutila sijaitsee vihreällä lastenosastolla. Tilojen lattia on vihreää
vinyyliasbestilaattaa ja säilytyskalusteen laminaattipinnat ovat vihreät.
Yläkerrassa vastaavat pinnat ovat osaston mukaisesti punaiset. Seinät
on maalattu valkoisiksi. Ulkoseinä on tiilipintainen, ja sen yläosassa on
seinän mittainen ikkuna, muut seinät ovat umpinaiset ja levytetty.

Vanha henkilökunnan työhuone (120) on nykyisin monikäyttötila.
Lattia on punaista vinyylilaattaa, sillä huone on kuulunut ensimmäisen kerroksen aikuisten tilavyöhykkeeseen.

Henkilökunnalla on useita työpisteitä eri puolella rakennusta. Osa niistä on tiloissa, joita käytetään myös
lasten ryhmähuoneina. Erilliset työhuoneet, jotka ovat ainoastaan henkilökunnan käytössä, sijaitsevat
toisessa kerroksessa laulusalin yhteydessä olevissa huoneissa 209 ja 221. Ensin mainittu on alkuperäisessä käytössään ja toinen on entinen varasto. Lisäksi entistä miesten pukuhuoneetta (218), joka on
myös toisessa kerroksessa, käytetään toimistona. Huoneen 209 yhteydessä on myös pyykkihuone
(210), johon on kulku työhuoneesta sekä viereisestä isosta pukutilasta (213). Ensimmäisessä kerroksessa A-osan pihan puolen sisäänkäynnin yhteydessä on ollut kanslia eli johtajan huone (121), henkilökunnan työhuone (120) ja taukotila (108). Taukohuone on edelleen alkuperäisessä käytössään. Kanslia ja
sen viereinen työhuone ovat nykyisin monikäyttötiloja. Aikuisten työtiloissa ja taukohuoneessa lattiat ovat
vinyylilaattaa, seinät ovat valkoiseksi maalattua tiiltä ja betonia. Entisten kanslian ja työhuoneen välinen
seinä on Luja-levyä.
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Vas.: Keltaisen osaston pesuhuoneen (129) toinen wc-istuin on lasten
kokoa, muovitapetti on muista pesuhuoneista poiketen keltainen.
Oik.: Lasten pesuhuone A-osan alakerrassa (106).

Keittiö (111) sijaitsee A-osan eteläpäässä ykköskerroksessa. Keittiö on L-kirjaimen muotoinen ja sen pidemmässä sakarassa on varsinainen keittiö (36 m2) ja lyhemmässä sakarassa on perkaushuone (11 m2). Tilojen välissä
on emännänhuone ja kuiva-ainevarasto sekä
kaksi kylmiötä. Kylmiöt on purettu. Perkaushuoneessa on erillinen jätehuone. Jätehuone
sijaitsee rakennusosien liittymäkohdassa ja on
varustettu ulko-ovella. Perkaushuoneessa on
ollut kylmiö, joka on purettu ja muutettu siivouskomeroksi 2011. Keittiön yhteydessä on
henkilökunnan käytössä oleva kierreporras ja
hissi. Aulatilasta on erilliset käynnit keittiöön.
Keittiön seinät on laatoitettu 100 x 100 mm
laatalla. Osa seinäpinnoista on valkoista laattaa ja osa vaalean harmaata laatta. Osa laatoituksista vaikuttaa uusituilta. Lattia on tiilenpunaista hunajakennolaattaa.

Lasten pesuhuoneita on neljä ja ne sijaitsevat kullakin osastolla naulakkotilojen yhteydessä. A-osan pesuhuoneissa
(106, 206) on kaksi jakoseinin erotettua
wc:tä ja kaksi käsienpesupistettä. Bosan alakerrassa wc-istuimet on sijoitettu avoimeen tilaan, ja toinen istuimista
on normaalia pienempi. B-osan yläkerran lasten pesuhuoneessa (230) on vain
yksi wc-istuin. Sen jakoseinä on uusittu.
Tämän pesuhuoneen vieressä on toinen
wc, mutta se on erillinen tilansa, johon
on käynti käytävältä. Lisäksi kummassakin kerroksessa on toisessa pesuhuoneessa (129, 206) suihkuallas. Pesuhuoneiden seinät ovat valkoiseksi maalattua lujalevyä, joka on päällystetty vaalealla muovitapetilla (Finella Sanita)
oven karmilistan korkeudelle. Lattia on
Finnplano-muovimattoa hitsatuin saumoin. Wc-tilojen jakoseinät ovat metallirunkoiset. Seinälevyt ovat laminoitua 24
mm rimalevyä ja varustettu kromatuilla
nuppivetimillä.

Keittiö.

Ulkoalueet
Kadun puolella rakennus on Koulukatu 12 päiväkodin tapaan vedetty sisään katulinjasta noin 13 metriä.
Rakennuksen edustalla on noin kymmenen metrin levyinen nurmetettu etupiha, johon on istutettu päiväkodin rakentamisen jälkeen viisi vaahteraa ja kaksi vuorijalavaa. Etupihan ja kadun välissä on kolme
metriä leveä jalkakäytävä. B-osa Ruusukorttelinpolun puolella on rakennettu kiinni kiinteistörajaan. Ruusukorttelinpolun varteen on istutettu matalia pensaita noin kolmen metrin levyiselle alueelle. Päiväkodin
varsinainen piha on rakennusten takana korttelin sisäpuolella. Pihan koko on noin 1 700 m2. Piha on
aidattu. Pienille lapsille on aidattu pihan takaosasta erikseen leikkipaikka, jonka mitat ovat nykyisin 15 x
25 m (375 m2), entisiltä mitoiltaan aitaus oli 15 x 19 m (285 m2). Räävelinkadun puolella aita polveilee,
muut osuudet ovat suoria. Pihan takaosassa aitaa on korotettu lisäämällä säleaidan jatkoksi teräsverkko.
Piha on enimmäkseen sorapintainen ja tasainen. Pihan takaosassa, pienten lasten aitauksen Ruusukorttelinpolun puoleisessa päässä on sileäksi kulunut, ympäristöstä hieman kohoava kalliopaljastuma. Pihan
keskiosat on rakennettu uudelleen päiväkodin rakentamisen yhteydessä. Pihan takaosa on vanhaa palo75

kujannetta, ja vanhimmat puut ovat päiväkotia edeltävältä ajalta. Pihamaa on erittäin avara ja suojainen.
Koulukadun molemmat päiväkotirakennukset suojaavat pihaa meluisan Koulukadun suunnalta. Maisematila jatkuu avoimena noin 90 metrin matkan Ruusukorttelin puolelle, jossa Puistokadun varteen rakennetut korkeat rakennukset antavat hyvän suojan myös Puistokadun suuntaan. Pohjois–
eteläsuunnassa avoin tila jatkuu myös avoimena pitkälle yli kiinteistörajojen.
Näkymä Koulukadun suunnasta Ruusukorttelinpolulle.

Leikkipaikkapiirustus on valmistunut jo rakennuslupavaiheessa 16.3.1977. Pihasuunnitelmat tarkentuivat keväällä 1978 hieman ennen
päiväkodin loppukatselmusta. Istutussuunnitelma on laadittu kaupunginpuutarhassa
7.3.1978 (suunnittelijaksi merkitty M. S-ma).
Asemapiirrokseen on tarkistettu jätesäiliön
portti 31. maaliskuuta ja laatoitus 11. huhtikuuta 1978. Kesäkuussa 1978 Räävelinkadun
puolella, autopaikkojen vieressä ollutta aidanpaikkaa siirrettiin hieman sisemmäs pihalle.
Samalla siirtyivät sadekatoksen ja siihen liittyvän palloseinän paikka. Näin kadun varteen
on jäänyt enemmän tilaa, jota on ilmeisesti
tarvittu paikoitukselle ja saattoliikenteelle. Piha-alueen rakenteet katselmoitiin 6.2.1979.69
Asemapiirros, rakennuslupakuva 18.3.1977 (TKA). Alhaalla keskellä näkyy lämpökeskus. Ylhäällä, Räävelinkadun puolella
portin ja aidan paikkaa muutettiin pihasuunnitelmien tarkentuessa.
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Työpiirustukset TiLa.
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Asemapiirros / leikkipaikat
16.3.1977 (TKA). Päiväkodin
piha on keskeltä avoin ja
tontin takaosa on hyvin
puustoinen. Pihan perällä
kulkee entinen palokuja,
jossa on säilynyt vanhoja
vuorijalavia.

Leikkipiha on keskeltä avointa kenttää, istutukset on sijoiteltu reuna-alueille. Puusto on
kookkaampaa ja tiheämpää pihan takaosassa,
jonne muodostuu pieni metsämäinen alue.
Leikkivälineet on sijoitettu avoimimman pihan
ja metsäalueen väliin. Pihan takaosasta, puiden katveesta on rajattu helposti valvottava,
erikseen aidattu, noin 400 m2 kokoinen piha
alle 3-vuotiaille. Pienten lasten pihalla on leikkimökki, liukumäki ja katos, joka on varustettu
valokatteella. Leikkikalusteet on uusittu, mutta
ne sijaitsevat jotakuinkin vanhoilla paikoillaan.
Piha on suurimmaksi osaksi sorapintainen,
istutusten kohdalla on nurmikkoa. Rakennuksen edustan osalta piha on laatoitettu alkuperäisen suunnitelman mukaan 300 x 300 mm
betonilaatalla. Laatoitus jatkuu entisen Räävelinkadun puolelle rakennuksen päädyssä yhtyen jalkakäytävän samanlaiseen laatoitukseen.
Myös Ruusukorttelinpolun puolen sisäänkäynti
on laatoitettu.
Ylhäällä: Näkymä A-osasta pihalle, taustalla Ruusukortteli.
Keskellä: Näkymä pihan keskiosasta päiväkodin suuntaan.

Pihan portit ovat olleet samantyyliset kuin porrashuoneiden lapsiportit sisällä.
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Muutokset ja säilyneisyys
Rakennus on hyvin säilynyt sisältä ja ulkoa. Julkisivumateriaalit, aukotus ja parveke ovat säilyneet muuttumattomina. Ikkunoiden kehykset ja pystypaneloidut
ikkunapilarit oli aiemmin käsitelty puunsuojalla (Pinotex
28) oranssin värisiksi. Ikkunat ja vesikatto on uusittu
2007. Tässä yhteydessä ikkunoiden oranssit karmit ja
ikkunapilarien puupaneloinnit on uusittu tummanruskeiksi. Ikkunoiden ruutujako ei ole muuttunut. Ikkunoiden sisälistoitukset ovat nykyisin valkoiset, kun ne ovat
todennäköisesti myös olleet oranssit. Ulko-ovet ovat
alkuperäiset, ja niissä on oranssit listoitukset. Keittiön
jätehuoneessa on alkuperäisenä säilynyt ikkuna oranssein listoituksin. Parvekkeella on ikkunamarkiisit, jotka
oranssin värityksensä perusteella saattavat olla alkuperäiset.
Ylhäällä: Toisessa kerroksessa punaisen osaston naulakkotilan
(226) punainen tunnusväriseinä on maalattu valkoiseksi. Muutoin
käyttötarkoituksiltaan samoina pysyneissä tiloissa pintojen väritys ja
materiaalit ovat alkuperäisiä.
Keskellä: Pienoiskeittiö (222) on mitoitettu lapsille. Se on muuttunut
säilytystilaksi, jossa on myös kirjoituspöydällä varustettu työpiste.
Alhaalla: Parvekkeen yhteydessä oleva työhuone (221) vaikuttaisi
olevan sijaintinsa, sisäänkäyntiensä ja ikkunoidensa vuosi alkuperäinen ratkaisu. Toimisto on kuitenkin ollut alkujaan varasto.

Päiväkodin paikkaluku on kasvanut 72:sta 80:een. Päiväkoti on alusta saakka ollut yhtä organisaatiota.70
Rakennuksessa ei ole ollut muita kuin tavanomaiseen päivähoitoon liittyviä tiloja. Viereisessä Koulukatu
12 on puolestaan ollut kolme eri päiväkotia sekä muita, omia tiloja vaatineita toimintoja (lääkärin vastaanotto). Koulukatu 10 kohdalla tilojen muutostarpeet ovatkin olleet lähes neljäkymmenen vuoden aikana hyvin pienet. Osastohuoneet ja keittiö ovat pysyneet samassa käytössä. Työ- ja säilytystiloja on sen
sijaan järjestelty uudelleen.
Henkilökunnan (17m2) työhuone (120) A-osan ensimmäisessä kerroksessa on muutettu ryhmätyöskentely- ja ruokailutilaksi. Myös viereinen kanslia (121) on muutettu pienryhmätilaksi. Korvaavaa työtilaa on
saatu hieman pienemmästä (11,5 m2) entisestä miesten pukutilasta (218), joka sijaitsee toisessa kerroksessa A-osan eteläpäässä. Samalla henkilökunnan tilavyöhykkeellä on ollut käytävämäinen varastotila
(221), joka on muutettu toimistoksi. Muutosratkaisu on toimiva, sillä varasto on ikkunallinen molemmista
päistä kuljettava. Tilasta on näkymä pihalle sekä suora yhteys laulusaliin. Pienoiskeittiö (222) on jäänyt
varastokäyttöön. Pikkukeittiö on laulusalin yhteydessä, ja sen kiinteä kalustus on säilytetty. Tila toimii
tarvittaessa myös työpisteenä.
Rakennuksen keskellä, ensimmäisessä kerroksessa olevat kaksi vierekkäistä siivouskomeroa on muutettu vuonna 2011 kahdeksi wc:ksi, joista toinen varustettu lasten wc-istuimella (110) ja toinen on invamitoitettu (109). Samalla viereisen ryhmähuoneen (108) seinässä ollut syvennys on poistettu, millä on saa70

Rantanen 26.1.2016.
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tu kasvatettua wc-tilaa (109). Ryhmähuone on alun perin toiminut henkilökunnan taukohuoneena ja syvennyksessä on ollut työtaso, tiskiallas ja jääkaappi. Uusi siivouskomero on järjestetty keittiön käytöstä
poistettuun kylmiötilaan, joka on muutettu aulaan aukeavaksi. Myös keittiön kaksi muuta kylmiötä on
poistettu ja tila on laatoitettu uudelleen. Kylmiöt näkyvät paikoillaan vielä 2011 muutoskuvassa. Poistettujen kylmiöiden paikalla olevan uuden seinälaatoituksen kanssa samanlaista laatoitusta on käytetty
myös muualla keittiössä. Yksi työtaso ja kolme kaappiriviä on uusittu keittiössä. Ilmeisesti keittiötä onkin
uudistettu enemmän kuin piirustuksista käy ilmi. Pääosa keittiön kalustuksesta ja laitteistosta on alkuperäistä, samoin lattian hunajakennolaatta.

Vas.: Alakerran ruokailu- ja ryhmätyöhuone (120) on ollut ennen henkilökunnan työtilaa.
Oik.: Sisäänkäynti Ruusukorttelinpolulta (127). Ulko-ovien karmeissa ja listoituksissa on nähtävissä rakennuksen julkisivujen
vanha oranssi aksenttiväri.

Vas.: Uusi, siivouskomeron tilalle tehty wc-tila (110).
Oik.: Uusia wc-tiloja ja siivouskomeroita varten laadittu muutospiirustus 6.10.2011 (RakVa).

Päiväkodilla oli Naviren toimittama, elementtirakenteinen, tummansinisellä profiilipellillä verhoiltu lämpökeskus pihaportin vieressä Ruusukorttelinpolun puolella. Sen loppukatselmus pidettiin 6.2.1979. Kaukolämpöön liittymisestä oli kuitenkin tehty sopimus jo 16.2.1978.71
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Pihaa on uudistettu vuonna 2006, jolloin on uusittu aidat ja leikkivälineet, tehty jäteaitaus ja purettu pihan
takaosassa olleet pyykinkuivaus- ja tamppaustelineet. Pienten lasten aitausta on suurennettu jatkamalla
aitausta Ruusukorttelinpolun puoleiseen kiinteistörajaan saakka kuusi metriä purettujen telineiden paikalle. Limittäin ladottu pystysäleaita muistuttaa vanhaa aitamallia. Nykyinen väri on punainen, alkuperäinen
oli tummanruskea. Sadekatosten rungot ovat alkuperäiset, mutta katteet on uusittu. Isommassa katoksessa on peltikate, pienemmässä valokate. Alkuperäisten piirustusten mukaan isompaan katokseen kytkettynä ollutta palloseinää ei enää ole.
Sinisen osaston nukkumahuoneen (237) kaappisängyt ovat uudet
ja kattoon on kiinnitetty akustiikkalevyt. Seinät ja lattiat ovat alkuperäiset, mahdollisesti myös sininen rullaverho.

Sisätilojen pintamateriaalit, listoitukset ja kiinteät rakennusosat ovat edellä mainittuja wc- ja siivouskomeromuutoksia sekä seuraavassa kuvattuja pienehköjä muutoksia lukuun ottamamatta alkuperäiset. Kiinteä
kalustus on alkuperäinen. Talon varustusta on jonkin verran täydennetty ajan kuluessa. A-osan pohjoispäädyn sinisen osaston nukkumahuoneen (126) kaappisängyt on uusittu ja kaapinovet on muutettu valkoisesta vaalean siniseksi. Myös B-osan toisen kerroksen päädyssä olevan huoneen (237) sängyt on
uusittu ja huoneen kattoon on lisätty akustiikkalevyt. Myös viereisen ryhmähuoneen (241) kattoon on
asennettu uudet akustiikkalevyt. Kahden muun nukkumahuoneen sängyt ovat alkuperäiset putkirunkoiset. Pesuhuoneiden ja wc-tilojen varusteet (vesipisteet, peilit, paperitelineet, saippua-annostelijat) ovat
osittain alkuperäisiä ja osittain uusittuja. Vesileikkihuoneen (131) vesikalusteet on poistettu, ja tila on
askartelukäytössä. Vanhasta käytöstä muistuttavat vesieristeenä käytetyt seinän muovitapetit. Toisessa
kerroksessa, pienoiskeittiön viereisen veistohuoneen (223) lattia on uusittu vaaleanruskeaksi muovimatoksi ja tilan vesipisteen allas ja hana on uusittu. Huoneen muut pinnat ovat entisellään ja vanha massiivimäntyinen työtaso on alkuperäinen. Punaisen osaston alkujaan punainen naulakon taustaseinä A-osan
toisessa kerroksessa (226) on maalattu valkoiseksi. B-osan toisen kerroksen lasten pesuhuoneessa
(231) wc:n jakoseinä on uusittu ja huoneeseen on tehty yksi vesipiste lisää. Tämän vieressä olevassa
pienryhmätilassa (234) on kevyen väliseinän väritystä muutettu siten, että valkoisen seinän alaosa on
maalattu jälkikäteen siniseksi. Ison pukutilan (213) jakoseinä vaikuttaa rakennusta uudemmalta. B-osan
portaan lapsiporttia on korotettu jatkamalla vanhaa vanerilevyä kappaleella uutta vaneria, jonka reunat
on pyöristetty vanhan mallin mukaan ja levy on sävytetty alkuperäisellä värillä. Kirkkaan keltaisella pellillä verhoiltu hissi on alkuperäisasussaan.

Koulukadun päiväkotien merkitys ja erityiset arvot
Kaupunkikuvalliset ja ympäristölliset tekijät
Kaupunkikuvan kannalta päiväkotien olennaisimmat julkisivut ovat pääkadun eli Koulukadun suuntaan.
Rakennusten julkisivuarkkitehtuurilla ei ole tavoiteltu kaupunkikuvallista huomioarvoa tai erityistä
arvokkuutta. Rationalististen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti rakennusten käyttötarkoitus tai
kohderyhmä ei ole havaittavissa julkisivuista tai katutilasta. Koulukatu 12 päiväkodin julkisivut ovat
osaksi lasia, mikä poikkeuksellisuutensa vuoksi antaa rakennukselle lisäarvoa. Julkisivu jää kuitenkin
kesäaikaan kokonaan piiloon.
Rakennusten julkisivut ovat siistikuntoiset. Kadun varteen istutetut puut ovat kasvaneet rakennuksiin ja
kadun puoleiseen pihatilaan nähden ylisuuriksi. Puut peittävät Koulukatu 12 rakennuksen kokonaan.
Rakennuksen edustalle katutilaan jää synkkä ja varjoinen alue, lisäksi kadun puolen sisäänkäynnin käyttämättömyys näkyy hoitamattomuutena. Koulukatu 10 erottuu rakennuksena katukuvasta paremmin.
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Päiväkotien kaupunkikuvallinen rooli on merkittävää vähäisempi ja neutraali; ne eivät rakennuksina tuo
kaupunkikuvaan merkittävää lisäarvoa, mutta toisaalta ne eivät myöskään heikennä katukuvaa.
Rakennusten massat rajaavat katutilaa selkeästi ja umpikorttelimaisesti suojaten korttelin sisäosia.
Rakennusten edustan tuuhea puurivi pehmentää katukuvaa tuoden vaihtelua ympäröivien korkeiden
kerrostalojen leimaamalle katuosuudelle.
Näkymä kesällä ja talvella Koulukadulta, vasemmalla Koulukatu 10, oikealla Koulukatu 12.

Pihan puolella ympäristökuva on katupuolta tasokkaampi. Kummankin päiväkodin piha on avara ja valoisa; kasvillisuutta on runsaasti, mutta sopusuhtaisesti. Istutukset ovat huoliteltuja. Pihat ovat viihtyisät ja
puistomaiset. Pihoille on lisätty suunnitelmallisesti kasvillisuutta päiväkotien toiminnan aikana. Historiallista palokujapuustoa on säilynyt Koulukatu 12 tontin pohjoispäässä, C-siiven pihalla, ja palokuja jatkuu
yhtenäisenä viherkäytävänä Ruusukorttelin puolella. Koulukatu 10 pihan perällä on myös säilynyttä palokujapuustoa. Runsas ja rehevä latvusto samoin kuin katutilaa rajaavat rakennukset suojaavat pihapiiriä
melulta. Monet jalopuut ovat päiväkoteja edeltävältä ajalta ja niillä on kulttuurihistoriallista merkitystä.
Korttelien nykyinen kaupunkikuvallinen asu on yhtä aikaa kerroksellinen ja yhtenäinen. Se koostuu eri
aikakausilla rakennetuista eri mittakaavaisista rakennuksista, jotka kadunsuuntaisina muodostavat julkista tilaa selvästi rajaavan umpikorttelimaisen kokonaisuuden. Sen reunoille muodostuu aukiomainen, kadun puolelta avoin tila Koulukadun päiväkotien väliin. Päiväkotien välinen kadunpätkä, joka johtaa Ruusukorttelin hyvinvointikeskukseen, on osa vanhaa Räävelinkatua. Katuosuudesta voi paikantaa toteutumattoman läntisen kauppatorin. Ruusukorttelinpolku on käytännöllinen kevyenliikenteen yhteys, mutta se
osoittaa myös linjan, jolle 1960-luvulla suunniteltiin suoraa väylää autoliikenteelle.
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Ilmakuvassa (Blom 2015)
näkyy punaisella merkittyjen
päiväkotien avarat ja vehreät
pihapiirit. Entiset palokujat on
merkitty vaalean vihreällä.

Korttelien säilyneet ja nykyisin suojellut puutalot kuvaavat hyvin kortteleiden varhaisempaa maankäyttöä
ja rakentamisen mittakaavaa ajalta ennen päiväkoteja sekä muutosta suhtautumisessa alueen vanhimpaan rakennuskantaan. Kortteleihin toteutui korkeampia rakennuksia 1910- ja 1930-luvuilla. Korttelin
suunnitelmat uudistettiin kokonaisuudessaan 1960-luvulla, muta suunnittelun vaikutus rakentamiseen jäi
kohteessa muuta ympäristöä pienemmäksi. Päiväkodit edustavat rakennuksina tätä kaupunkirakentamisen vaihetta, mutta kaupunkitilallisesti ne eivät sisäänvetoja lukuun ottamatta kuvaa erityisen havainnollisesti 1960-luvun kaavoitusta. Rakennukset on toteutettu kadunsuuntaisina, pitkinä ja matalina perinteisen umpikorttelirakenteen tapaan.
Korttelit 32 ja 34 ovat ympäröiviä kortteleita kerroksisempia. Korttelien 32 ja 34 eri-ikäiset rakennukset ja
muut rakenteet sekä mahdollisuus paikantaa toteutumattomiakin suunnitelmia todistavat konkreettisesti
kaupunkirakentamisen kehitystä ja kuvaavat päämäärien sekä ihanteiden muutoksia. Korttelissa on havainnollisia esimerkkejä useista kaupunkisuunnittelun vaiheista yli sadan vuoden ajalta. Korttelien keskeisin arvo on edellä kuvatun perusteella kyky kuvata kaupunkitilaa ympäristönä, jossa pienellä alueella
näkyy kaupunkirakentamisen erilaiset tavoitteet ja tarpeet palon jälkeiseltä ajalta 2000-luvun alkuun.
Tässä kokonaisuudessa päiväkodit edustavat hyvinvointivaltion rakennusvaihetta ja pienen mittakaavan
ja väljyyden suosimista lapsen rakennetussa ympäristössä myös ydinkeskustassa.
Viistokuva länteen (Blom 2008).
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Päiväkotirakennusten arvot
Raportin alkuosan selvityksessä, jossa on tutkittu koko Turun 1970–80-lukujen päiväkotirakennusten
ominaispiirteitä, Koulukadun päiväkodit ovat arvoluokassa kaksi. Tähän ryhmään kuuluvat kohteet, jotka
ovat Turun päiväkotirakentamisen historian, päiväkotiarkkitehtuurin ja ympäristön kannalta merkityksellisiä, mutta joita ei ensisijaisesti esitetä suojelutavoitekohteina. Kohteiden säilyttämistarpeiden ja edellytysten tarkempi arviointi voi kuitenkin olla perusteltua muutosten ajankohtaistuessa.
Koulukatu 12 on 1970–80 -luvun päiväkodeista ainoa, jossa on lasijulkisivut. 1970-luvulla oli arkirakentamisen kohdalla harvinaista korostaa rakennuksen julkisivua poikkeuksellisella ja tavallista arvokkaammalla materiaalilla. Tyypillisempää oli niukka asiallisuus. Rakennuksen sisätilat on uudistettu kauttaaltaan. Poikkeuksena ovat porrashuoneet, joissa on alkuperäisiä rakennusosia ja pintoja. Julkisivut on
osittain uudistettu, mutta ulkoasu on enimmäkseen säilynyt. Sisätiloiltaan ja tekniikaltaan uudistetun, ja
päiväkodiksi suurikokoisen Koulukatu 12 rakennuksen käyttöarvo on korkea. Jos arkkitehtonisen ja kaupunkikuvallisen arvon lisäksi otettaisiin huomioon tekninen ja toiminnallinen laatu, olisi rakennuksen arvo
korkeampi.
Koulukatu 10 on interiööreiltään erityisen hyvin säilynyt, muttei kuitenkaan ainoa hyvin säilynyt. Rakennusta ei ole sisältä peruskorjattu. Sisätilat ovat rakennuksen iän ja käytön huomioon ottaen melko hyväkuntoiset. Rakennuksen ulkoasu on rationalistinen ja pelkistetty; se toisaalta kuvaa aikaansa, mutta ei
tee sitä erityisen hienostuneella tavalla. Suunnittelussa on selvästi painotettu tehokkuutta: sisätilojen
toimivuutta ja rakennusajan mukaista käytännöllisyyttä.
Molempien rakennusten ympäristöllinen ja kaupunkikuvallinen rooli on vaatimaton. Kummatkin rakennukset edustavat hyvinvointiyhteiskunnan kulttuuriperintöä ja varhaiskasvatuksessa tärkeää 1970-luvun
aikakautta, jolloin rakentamisen kautta luotiin käsitystä modernista kunnallisesta päiväkodista ja määriteltiin päiväkotiarkkitehtuuria. Tärkeä lähtökohta tilojen suunnittelulle ja järjestämiselle on ollut laki lasten
päivähoidosta (1973). Päiväkodeista Koulukatu 12 on rakennettu vuonna 1972 eli aikana, kun päivähoitolaki on ollut valmistelussa. Koulukatu 10 on valmistunut vuonna 1978, jolloin on noudatettu sosiaalihallituksen antamia valtakunnallisia ohjeita ja määräyksiä päiväkotien tiloista.
Rakennustaiteellisesti 1970-luvulle tyypillinen päiväkotirakentaminen on Turussa jatkunut vuoteen 1981
saakka. Vuosina 1970–1981 on rakennettu 22 säilynyttä päiväkotia (erilliset päiväkotirakennukset, joiden
alkuperäinen käyttö on päiväkoti), joista seitsemän on kaupungin omaa suunnittelua. Näistä seitsemästä
päiväkodista kolme sijaitsee keskustassa (Koulukadun päiväkotien lisäksi Sofiankadun päiväkoti) ja muut
lähiöissä. Kaupungin talorakennusosaston suunnittelemat päiväkodit eivät rakennustaiteellisesti erotu
omana ilmiönään ajan päiväkotirakentamisessa, mutta kaupungin suunnittelutoiminnalla on ollut oleellinen rooli hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen rakentamisessa. Tämän vuoksi talorakennusosaston tuotannolla on kulttuuri- ja sosiaalihistoriallista merkitystä myös kokonaisuutena. Mikäli keskustan päiväkodit
puretaan, huomio säilyttämistarpeen osalta luonnollisesti kiinnittyy keskustan ulkopuolella oleviin kaupungin suunnittelemiin 1970-luvun kohteisiin.
Yhteenvetona Koulukadun päiväkotien historiallisista ja rakennustaiteellisista arvoista voidaan todeta,
että rakennukset eivät ole arkkitehtonisesti tai kaupunkikuvallisesti erityisen merkittäviä, mutta niillä on
kulttuurihistoriallista arvoa ja niillä on käyttöarvoa. Erityisesti Koulukatu 12 on peruskorjattuna ja ulkoisesti melko hyvin säilyneenä on 1970-luvun julkiseksi rakennukseksi varsin hyvä ja toimiva. Päiväkotien
pihapiirien vanhalla puustolla on kulttuurihistoriallista, kaupunkikuvallista, pedagogista ja ekologista arvoa.
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Lähteet
Arkistolähteet ja muu primaariaineisto
Lyhenteet
KA

Kansallisarkisto, Helsinki.

KiLa

Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Turku.

RakVa

Turun kaupungin rakennusvalvonnan arkisto, Turku.

TiLa

Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelujen arkisto, Turku.

TKA

Turun kaupunginarkisto, Turku.

TMA

Turun maakunta-arkisto, Turku.

YTKS

Turun kaupunki, ympäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu, Turku.

ÅA

Åbo Akademi, Turku.

Arkkitehtipiirustukset. Rakennuslupakuvat liitteineen. TKA.
Arkkitehtipiirustukset. Rakennuslupakuvat liitteineen. RakVa.
Asemakaava 1828. C. L. Engel. YTKS.
Asemakaava 1/1897. YTKS.
Asemakaava 3/1914. YTKS.
Asemakaavanmuutos 28/2014. OAS 27.11.2014, päivitetty 17.2.2015. YTKS.
Asemakaavanmuutos 26/2010. YTKS.
Asemakaavanmuutos 21/1995. YTKS.
Asemakaavanmuutos 18/1988. YTKS.
Asemakaavanmuutos 81/1962. YTKS.
Asetus lasten päivähoidosta. 239/1973. Finlex < https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1973/19730239 >.
Blom. Ilmakuvat 2004–2016 (Trimble WebMap). Blom Kartta oy, Joensuu.
Karta öfver Åbo Stad 1863. David Wilhem af Grubbens. TKA.
Karta öfver Åbo stad. Ajoitettu vuoteen 1880. Alfons von Haartman. KiLa.
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