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Tiivistelmä ja johtopäätökset 
 
Vuonna 1889 perustettu Maarian vapaaehtoinen palokunta on Turun seudun vanhimpia kansalaisjärjes-
töjä. Yhdistys hankki nykyisen tonttinsa vuonna 1900 ja muutti tontilla olleen rakennuksen palokuntata-
loksi. VPK rakensi tontille kalustosuojan autoruiskua varten vuonna 1925 ja kaluston karttuessa raken-
nusta laajennettiin. Myös seuraintalon laajennusta suunniteltiin. Maistraatti totesi kuitenkin vanhan ra-
kennuksen sopimattomaksi palokuntakäyttöön. Olavi ja Kauko Reiman arkkitehtitoimisto suunnitteli ny-
kyisen kivirakenteisen päärakennuksen 1950-luvun lopussa. Talo valmistui vuoden 1961 lopussa. Enti-
nen palokuntatalo purettiin vuonna 1984. Vanha autosuoja ja käymälä ovat edelleen olemassa. 
 
VPK:lla oli totuttu kokoontumaan erilaisten rientojen merkeissä. Niinpä uudesta rakennuksesta varattiin 
palokuntakäyttöön vain pieni osa, suurin osa tiloista oli tarkoitettu vuokrattavaksi tapahtumien, tanssien, 
juhlien ja kokousten järjestämiseen. Myös talonmies sai rakennuksesta asunnon. Oikotien ja Oskarinku-
jan kulmaan tuli yksikerroksinen liikesiipi. Varsinaista palosuojelutoimintaa varten rakennettiin pihan puo-
lelle autosuojasiipi, jossa alkuun säilytettiin myös palomiesten varusteet. Kellariin tuli palokunnan kerhoti-
lat, varastot, huoltotilat sekä talonmiehen kanssa jaettavat sauna, pesuhuone ja pyykkitupa. 
 
Ensimmäiset muutokset tehtiin rakennuksen pystytysvaiheessa, jolloin asunnon ja kellarivarastojen tila-
jakoa muokattiin. Elokuvakonehuoneeksi aiotusta ullakkohuoneesta tehtiin hallinnon kokoustila, jota var-
ten pääporrasta jatkettiin eikä suunniteltua ulkoporrasta rakennettu. Autosuojasiiven ikkuna-alaa kasva-
tettiin. Liikesiipeen ei tullut suunnitelmien mukaista pankkia, vaan tilat muutettiin anniskeluravintolaksi. 
Alakerran saliin tehtiin ravintolalle kylmäkeittiö. 
 
Vapaa-ajankulttuuri koki suuria muutoksia 1900-luvun loppupuolella, mikä vähensi isojen kokoontumisti-
lojen kysyntää. Lisäksi anniskelun vapautuminen siirsi vapaa-ajanviettoa baareihin ja pubeihin. VPK:n 
baari laajensi toimintaansa juhla- ja pitopalveluihin ja sai käyttöönsä VPK-talon salit molemmissa kerrok-
sissa. Juhlasalissa oli jonkin aikaa myös Egyptin arkeologisia rekonstruktioita esittelevä näyttely.  
 
Ravintolatoimintojen päätyttyä liikesiivessä on ollut 2000-luvun kuluessa useita vuokralaisia, joiden tar-
peisiin tiloja on muokattu. Vuonna 2014 VPK-talo muutettiin asuntoa, liiketiloja ja kellaria lukuun otta-
matta päiväkodiksi. Sisätiloissa tehtiin pintaremontti ja rakennettiin uusi wc. Juhlasali jaettiin pienempiin 
tiloihin. Päiväkoti laajeni 2020 alussa myös liikesiipeen, jossa oli tätä ennen ollut ompelimo. Kellariker-
ros, asunto ja autosuoja jäivät edelleen palokunnan käyttöön. 
 
Alkuperäisiä sisäpintoja on osittain säilynyt eri puolilla rakennusta, mm. wc- ja komerotiloissa sekä suur-
talouskeittiössä. Pääsisäänkäynti on aidattu ja varustettu luiskalla päiväkotia varten. Pääportaiden turval-
lisuutta on parannettu lisäämällä kaidepinnoja ja pyöreät käsijohteet. Kellarin pesuhuone on muutettu 
saunaksi ja tilan ikkunat on uusittu. Myös liikesiiven ikkunat ja ulko-ovi on uusittu, samoin autosuojan 
ovet. Eteläsivun rappausta on korjattu lisäten samalla lämmöneristettä. Muilta osin julkisivut ovat alkupe-
räiset eikä uusia aukotuksia tai laajennuksia ole tehty. Rakennusta ei ole peruskorjattu. 
 
Rakennus edustaa arkkitehtuuriltaan 1960-luvun modernia toimitilarakentamista eikä se erotu erityisen 
selvästi paloasemaksi. Yhtymäkohtia voi löytää ajan muuhun yhteistilarakentamiseen, seuraintalojen 
ohella kouluihin ja hoivakoteihin. Rakennuksen keskeisin osa on toisen kerroksen juhlasali, jonka laajat 
ikkunapinnat viestivät rakennuksessa olevan suuret yhteiskäyttötilat. Juhlasali hahmottuu korkeutensa ja 
ikkunapintojensa vuoksi tärkeäksi tilaksi myös sisältä, vaikka väliseinät ovat muuttaneet tilajakoa. Salin 
itäpäätyä koristaa Nikolai Lehdon maalaama fresko, joka on kopio vanhan palokuntatalon salissa ol-
leesta maalauksesta.  
 
Kulttuurihistoriallisesti VPK-talo edustaa 1900-luvun seurojentalojen aktiivisimman kauden viimeistä vai-
hetta, jossa rakennettiin moderneja toimitiloja yhdistyksille, jotka vielä kokosivat alueen asukkaita laajasti 
yhteen harrastamaan, kisailemaan, viihtymään ja erilaisille kursseille. Vuosisadan loppua kohden ajan-
vietteen riippuvuus organisoidusta toiminnasta ja seuraintaloista väheni nopeasti vapaa-ajan kulttuurin 
murroksessa. Poliittisesti sitoutumaton Maarian VPK oli tähän saakka ollut sosiaalisesti eriytyneellä esi-
kaupunkialueella tärkeä yhteiskuntarauhan ja yhteisöllisyyden rakentaja ja samalla alueensa toiminnalli-
nen keskus.
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Johdanto 
 
Maarian VPK-taloa koskeva rakennushistoriaselvitys on laadittu Turun kaupunkiympäristötoimialan kau-
punkisuunnittelussa Raunistulan kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 koskevaa asemakaavanmuutosta var-
ten. Selvitys käsittelee kohteen rakennushistoriaa, arkkitehtuuria ja kulttuurihistoriallista merkitystä. Kult-
tuurihistoriallisen viitekehyksen selvittämiseksi työssä tarkastellaan yhdistystoiminnan ja palokunta-aat-
teeseen historiaa, ympäröivän alueen maankäytön vaiheita sekä paikallishistoriaa palokuntatalon kautta. 
Keskeisimpänä lähdeaineistona on käytetty karttoja ja rakennuslupa-asiakirjoja. Raportin kuvat ovat teki-
jän, ellei toisin mainita. 
 
Maarian VPK-talo sijaitsee korttelissa 7 tontilla 2. VPK on ollut kaupungin tonttivuokralaisena vuoteen 
2019 saakka. Tämän jälkeen tontti on luovutettu VPK:lle, joka on puolestaan laatinut tonttikaupasta esi-
sopimuksen rakennusliike Peab Oy:n kanssa. Peab ja Turun kaupunki ovat yhteisestä aloitteesta käyn-
nistäneet kortteleita 7 ja 8 koskevan asemakaavanmuutoksen (14/2017 Oskarinkuja), jonka tarkoituk-
sena on muuttaa vajaakäyttöisten ja osin huonokuntoisten kiinteistöjen alue kerrostalovaltaiseksi asuin-
alueeksi. Lisäksi tutkitaan päivittäistavarakaupan sijoittumismahdollisuutta suunnittelualueelle. VPK on 
siirtymässä uusiin tiloihin Niitunniskantielle. VPK-talossa on tällä hetkellä palokuntatoiminnan lisäksi yksi-
tyinen päiväkoti, jonka toimintaedellytykset alueella turvataan kaavamuutoksessa. 

 

Kohteen sijainti ja lähiympäristö 

Kohteen sijainti on merkitty punaisella ympyrällä opaskartalle (KYTO). 
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VPK-talo lähiympäristöineen, ilmakuva (KYTO). 

 
VPK:n tontti on Tampereentien ja Satakunnantien välisellä, kolmionmuotoisella alueella Raunistulan kau-
punginosassa osoitteessa Oikotie 7, Oskarinkuja 8. Raunistula on Turun suurimpia esikaupunkialueita ja 
se kuului vuoteen 1944 saakka Maarian pitäjään. Raunistulan esikaupunkiasutus alkoi levitä 1900-luvun 
alkupuolella Virusmäentiellä sijaitsevalta Raunistulan kylämäeltä maatalouskäytössä olleille alaville alu-
eille. VPK-talon länsipuolella sijaitseva Raunistulan kansakoulu rakennettiin 1899 omalle kukkulalleen 
kylämäestä erilleen. Nykyinen nelikerroksinen koulurakennus vuodelta 1932 on valmistumisestaan 
saakka ollut kaupunginosan näkyvin maamerkki. Raunistulan portiksi kutsuttu kolmiomainen alue raken-
nettiin 1960-luvulla moderniksi liikekeskukseksi koulun ja VPK-talon eteläpuolelle, ruutukaava-alueelle 
johtavan Aninkaistentullin yhteyteen. Samaan aikaan VPK-talon itäpuolelle rakennettiin Shellin huolto-
asema ja baari. Tampereen- ja Satakunnantien ympäristöä on täydennetty kerrostaloilla usean vuosi-
kymmenen ajan. VPK-talon lähin ympäristö on kortteleissa 6 ja 7 säilyttänyt vanhan esikaupunkimaisen 
luonteensa. 
 

Palokunta-aatteen rakennukset 
 
Kansalaisyhdistyksiä alettiin perustaa autonomian ajalla 1800-luvulla, ns. suuren järjestäytymiskauden 
aikana. Ensimmäisiä aatteellisia kansanliikkeitämme ovat olleet vapaapalokuntayhdistysten lisäksi rait-
tius- työväen- ja nuorisoseurat, joita seurasivat maamiesseurat, urheiluseurat ja kotiseutuyhdistykset 
sekä Martat. Taustalla oli kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien ja -halun voimakas kasvu.  Palontor-
junnan nimissä kokoontuminen mahdollisti kansalaisten kokoontumisen järjestäytymisen ollessa vielä 
tiukasti valvottua ja rajoitettua. Palokunta-aate omaksuttiin ensimmäisenä suurpalon jälkeisessä Tu-
russa. Alkuun palokunnat säilyttivät kalustoaan jaetuissa tiloissa: yhteisissä vajoissa, kaupunkien ruisku-
huoneissa ja palotorneissa. Vapaapalokuntataloja alkoi nousta yhtä aikaa muiden seuraintalojen kanssa 
1800-luvun lopulla. Viime vuosisadan vaihteen molemmin puolin Suomen kaupunkeihin rakennettiin por-
variston tukemana varsin näyttäviä palokuntataloja, joita olivat suunnittelemassa aikakauden huippuark-
kitehdit. Tunnetuimpia palokuntatalojamme ovat uusrenessanssia edustavat Turun (K.V Reinius) ja Hel-
singin (Theodor Höijer) VPK-talot, jotka toimivat Oulun VPK:n tavoin valtakunnallisten palokuntapäivien 
pitopaikkoina. Kaupunkien ulkopuolella VPK-talot, kuten muutkin seuraintalot olivat vaatimattomampia. 
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Niistä monien suunnittelijat ovat jääneet tuntemattomiksi. Seuraintalojen suunnittelussa käytettiin ylei-
sesti myös mallipiirustuksia.  Palokuntatalojen erityispiirteenä on niiden kaluston säilyttämiseen ja huol-
toon liittyvät tilat sekä kansalaisille avoimet kokoustilat, jollaisia ei ollut kunnallisilla paloasemilla. Sisäti-
loissa myös orkesteri-, konsertti- ja teatteritoiminta on vaikuttanut VPK-rakennusten suunnitteluun. Ulkoi-
sesti palokuntatalot alkoivat erottua 1910-luvulta alkaen tornirakennelmiensa ansiosta. Torneja käytettiin 
harjoituksiin, merkinantoon ja letkujen kuivatukseen. Turun VPK oli poikkeuksellinen palokuntatalo, sillä 
siihen rakennettiin ainoastaan kokoontumista palvelevia tiloja, kalustoa säilytettiin ja huollettiin vuokrati-
loissa eri puolilla kaupunkia. Kalustosiipi rakennettiin vasta 1925.1 
 
Itsenäisyyden ajan alussa paloasemarakentamisen painopiste oli kunnallisissa laitoksissa. Seuraintalo-
tyyppisiä palokuntataloja rakennettiin jälleen 1930-luvulta alkaen, jolloin eri yhdistykset tekivät yhteis-
työtä tilojen hankkimiseksi. 1900-luvun kuluessa palokuntien kaluston koko kasvoi, mikä toi autosuojat 
osaksi asema-arkkitehtuuria. Myös tarve liikutella isoa kalustoa turvallisesti ja ketterästi vaikutti ase-
maympäristöihin. 1950-luvun jälkeen osa VPK-taloista sai selkeitä yhteiskäytöstä kertovia piirteitä kuten 
kadun suuntaan avautuvia huoliteltuja sisäänkäyntejä ja laajoja ikkunapintoja. 1970-luvulta alkaen palo-
asemarakennukset alkoivat muistuttaa yhä enemmän teollisuusrakennuksia ja autohalleja.2 

Vasemmalla Kaarinan VPK-talo vuodelta 1960 ja oikealla Jaanin paloasema vuodelta 1968. 

 
Maarian VPK-talon kanssa saman ikäisiä 1960-luvun paloasemia Turun alueella ovat Kaarinan (1960, 
Kirkkotie 26) ja Auran (1965, Nikkarinkuja 6) VPK-talot sekä Jaanin sivupaloasema (1968, Teollisuus-
katu 41). Jaanin ja Auran asemat ovat yksikerroksisia ja autosuojat ovat kiinteä osa pääjulkisivua. Kaari-
nan VPK-talo on kaksikerroksinen ja siihen liittyy Maarian VPK-talon tavoin yksikerroksinen autosuoja-
siipi. Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle kuuluva Jaanin paloasema on rakennettu ajokaluston säilyt-
tämistä varten ilman järjestötoiminaan liittyviä tiloja. Rakennuksessa on pienen päivystyshuoneen lisäksi 
talonmiehen asunto. Auran VPK-talossa puolestaan on runsaasti muita tiloja ja rakennus muistuttaa ai-
kakauden liike-asuinrakennusta. Kaarinan VPK-talossa on virasto- ja toimistorakennuksen piirteitä. Katu-
julkisivulla näkyvästi erottuva autosuojasiipi antaa kuitenkin selkeän vihjeen paloasemakäytöstä. Maa-
rian VPK-talon kalustosiipi ja letkutorni sijoitettiin sisäpihan puolelle. Kadun puolella taas korkeaa julkisi-
vua hallitsevat juhlasalin laajat lasipinnat, liiketilasiipi sekä selvästi erottuva pääsisäänkäynti. Aseman 
arkkitehtuuri ja tilahierarkia viestiikin enemmän käyttöä seuraintalona tai monitoimitalona kuin paloase-
mana. 
 
Varsin suurikokoisen Maarian VPK-talon tiloista enin 
osa suunniteltiin yhteiskäyttöön. Rakennus muistuttaa-
kin enemmän seuraintaloa kuin paloasemaa. 
  

 
1 Hakanen 2018, 8–24, 34–37, 45–46, 92–93. 
2 Hakanen 2018, 5; Paloasemat.fi. 
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Maarian VPK 
 
Maarian vapaaehtoinen palonsammutuskunta on Turun alueen vanhimpia kansalaisjärjestöjä. Palo-
kunta-aktiivi, kirvesmies Anders Johan Andersson ajoi palokunnan perustamista Raunistulaan, jonne 
hän oli muuttanut 1875. Maarian VPK perustettiin syksyllä 1889 Helsingissä pidetyn yleisen palokuntako-
kouksen jälkeen. Perustamiskokous pidettiin Yli-Konsan talossa. Anderssonin varainkeruukampanjan 
myötä raunistulalaiset olivat yhdessä hankkineet paloruiskun, joka lahjoitettiin vastaperustetulle palokun-
nalle. Yhdistys sai ensimmäiset toimitilat Vätti n:o 32:sta räätäli Vikmanin talosta Tampereentien varrelta, 
josta siirryttiin Heikki Raidan vuokralaisiksi Kastu n:12:een. Vuodesta 1898 toiminta siirtyi Kastuun n:o 6 
leipuri Tammisen taloon. Varoja kerättiin järjestämällä arpajaisia, juhlia ja iltamia, joita varten lainattiin 
tilat Maarian talollisilta. Marssimisesta tuli palokunnalle näyttävä perinne, joka syntyi tarpeesta liikkua 
joukolla kulloisellekin tapahtumapaikalle. Omiin tiloihin nykyiselle tontille päästiin vuonna 1900, kun palo-
kunta huusi itselleen puuseppämestari Grönroosin talon. Lautarakenteinen talo uudistettiin saman tien 
seuraintaloksi. Palokunnan ohella myös muut paikalliset organisaatiot käyttivät VPK-taloa aktiivisesti. 
VPK:lla järjestettiin kokouksia, koulutustilaisuuksia sekä vapaa-ajantoimintaa, kuten iltamia, näytelmiä, 
arpajaisia ja tanssiaisia, joilla tuettiin yhteis-
henkeä ja kerättiin varoja yhdistykselle. VPK:n 
johdolla voimistelu-, urheilu-, näytelmä- ja soit-
toharrastustoiminta saivat järjestäytyneen 
muotonsa Raunistulassa. VPK olikin sekä yh-
distyksenä että talona alusta alkaen paikallis-
toiminnan sekä sivistys- ja nuorisotyön yti-
messä. VPK toimi korvausta vastaan Maarian 
kunnan sopimuspalokuntana 1939–49.3 
 
 
 

VPK:n johtokunta 1927–28 palokunnantalon ovella.  
Maarian VPK:n arkisto (MVPK). 

 
 
Lehti-ilmoituksia vasemmalta oikealle:  
 
VPK huusi tulevan seuraintalonsa marraskuussa 1900 ja talonvahdin rekrytointi käynnistettiin saman tien. Vahdin tuli olla ”eh-
dottomasti raitis ja muutoin kunnollinen nainut mies”. Talonmiehen virkaan yhdistyi ravintoloitsijan toimi. Ravintolan tuotosta osa 
tilitettiin palokunnalle. Länsisuomen Työmies 8.12.1900. 
 
Urheiluliitto järjesti telinevoimistelun suomenmestaruusfinaalin VPK-talolla 1919. Kisojen jälkeen oli luvassa ”karkeloa”. Uusi 
Aura 12.4.1919. 
 
Kisa-Toverien kentällä käytyjen urheilukilpailujen etkot ja jatkot tanssittiin VPK-talolla. Työväenjärjestöjen tiedonantaja 
30.5.1929. 

  

 
3 Maarian vapaaehtoinen palokunta 1889–1939, 11–16, 31; Perälä 1951, 146–157.Ostetut vuokraoikeudet…Raunistula 7-2; 
Sanomia Turusta 9.11.1900; Turun Sanomat 4.8.1929; Työmies 27.8.1903. 
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Olavi ja Kauko Reima 

 
Turkulaisten arkkitehtiveljesten Olavi ja Kauko Reiman lapsuuden kotitalo sijaitsi Maarian VPK:n lähei-
syydessä Raunistulan Suutarinkadulla. Poikien isä oli ammatiltaan asemamiesten esimies. Olavi syntyi 
1927 ja Kauko 1929. Pojat kirjoittivat ylioppilaiksi Turun suomalaisesta yhteiskoulusta, Olavi 1947 ja 
Kauko 1949. He opiskelivat molemmat TKK:ssa, josta valmistuivat arkkitehdeiksi 1953 ja 1955. Olavi pe-
rusti 1954 oman toimiston, johon Kauko tuli valmistuttuaan mukaan. Reimat asuivat lähellä toisiaan Puo-
lalanmäellä, konttori oli osoitteessa Sirkkalankatu 27. Veljekset suunnittelivat modernististen pientalojen 
ohella useita julkisia rakennuksia Turun alueelle. Omalle seurakunnalle suunniteltu srk-talo valmistui 
VPK:n naapuriin Tampereentien toiselle puolelle 1950-luvun lopussa.  Samaan aikaan toteutettiin myös 
Raision yhteiskoulu. Maarian paloaseman lisäksi 1960-luvun alussa rakennettiin Pernon koulu (Pansion 
yhteiskoulu), Raision seurakuntatalo ja Mynämäen lääkäritalo. Vuonna 1965 valmistui Alastaron kunnan-
talo, johon sisältyi myös paloasema. 1960-luvun lopussa veljekset suunnittelivat Kastun koulun, joka si-
joitettiin Maarian VPK:n pohjoispuolelle Pyörämäentielle.4 Vuonna 1970 valmistunut koulu purettiin 2016. 
Myös Pernon koulun purkaminen on ollut esillä. 

 

 

Maankäyttö- ja suunnitteluhistoria 
 

Kaavoitus 
 
Maarian pitäjään kuuluneen Raunistulan kylän alueelle alkoi muodostua esikaupunkiasutusta 1800-luvun 
loppupuolella erityisesti Vätin, Yli-Konsan ja Lonttisten talojen maille. 1880-luvulla Raunistula kasvoi Tu-
run suurimmaksi esikaupungiksi. Kaupunki otti Vätin ja Ylilonttisen tilat hallintaansa 1890-luvulla. Tämä 
kuitenkin siirsi rakentamisen painetta muualle Aninkaisten tullin ulkopuolelle synnyttäen mm. hyvin kau-
punkimaisesti rakentuneet Raunistulan linjat Ali-Lonttisiin. VPK-talo sijaitsi niin ikään Ali-Lonttisten 
maalla Uudenkaupungin ja Tampereen maanteiden eli nykyisten Satakunnantien ja Virusmäentien väli-
sellä alueella, joka oli osittain esikaupungistunut ja osittain vielä maatalouskäytössä. Kaupunki sai Ali-
Lonttisen haltuunsa vuonna 1924. Kaupungin maanhankinnan tarkoituksena oli saattaa asemakaava-
aluetta ympäröivät esikaupungistuvat alueet rakennusjärjestyksen piiriin yhdyskuntarakenteen toimivuu-
den ja turvallisuuden – erityisesti paloturvallisuuden – takaamiseksi. Maarian kunnan esikaupunkialueet 
liitettiin Turkuun 1944.5 
 
Kruunu antoi 1899 voimaan tulleen asetuksen taajaväkisten maalaisyhdyskuntain järjestämisestä, mikä 
vauhditti esikaupunkiasutuksen maankäytön suunnittelua sekä sopimista infran ylläpidosta ja 

 
4 Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 1965, 1973, 1991 ja 2000; Turun puhelinluettelo 1954; Turun jakoalueen puhelinluettelot 1963, 
1970 ja 1972; Kupila, Kylliö, Paasikivi & Saarinen 2016; MIP. 
5 Perälä 1951, 41–58, 161, 176–182; Ostetut vuokraoikeudet…Raunistula 7-2. 

Olavi (vas.) ja Kauko (oik.) Reima alle neljäkymppisinä 
vuoden 1965 Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit  
-matrikkelissa. 

Vuonna 1957 valmistunut Raunistulan srk-talo on Reimojen 
tunnetuimpia kohteita Turun alueella. Ajatonta modernismia 
edustavan rakennuksen lupapiirustukset on allekirjoittanut 
veljeksistä vanhempi Olavi Reima. 
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kustannusten jakamisesta kuntien kesken. Raunistulan taajaväkinen yhdyskunta perustettiin 1905. 
Maanmittari Hjalmar Pesosen ja insinööri R. Haglundin laativat 1915 Raunistulan rakennussuunnitelman, 
joka vahvistettiin 1916. Asemakaavaan verrattavaan suunnitelmaan tehtiin useita muutoksia tämän jäl-
keen.6 

Vas.: Yksityiskohta Raunistulan kylän ja Kastun yksinäistalon isojakokartasta 1906 (MH A105:58/16-28). Maarian VPK-talo si-
jaitsee Ali-Konsan (R12), Yli-Lonttisen (R21) ja Ali-Lonttisen (R22) omistuksessa olevan peltoaukean ympäröimänä, Raunistulan 
kansakoulunmäen itäpuolella. VPK:n ja koulun välistä kulkee tieyhteys kaupunkiin. Oik.: Sama alue Raunistulan rakennussuun-
nitelmassa 1916 (KYTO), jossa VPK:n tontti on esitetty korttelin 26 tonttina 6 Raunistulan taajaväkisen yhdyskunnan II kaupun-
ginosassa. Vanhan kylätien linjaus on säilytetty. Palokunnan talon itäpuolelle oli suunniteltu kauppatori. 
 
 
 
 
 
 
 
Raunistula raken-
nussuunnitelma 
1916 (KYTO). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Perälä 1951, 161–182; Laaksonen 2018, 133. 
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Vasemmalla Raunistulan taajaväkisen yhdyskunnan II kaupun-
ginosan rakennussuunnitelmamuutokset 1928 ja 1930 (KYTO). 
Vuoden 1928 muutoksessa (vas.) koulun ympäriltä on osoitettu 
uusia asuintontteja sekä poistettu tonttivarauksia koulun kentän 
tieltä. VPK:n tontti korttelissa 26 koulukorttelin oikealla puolella 
pienennettiin tavallisen asuintontin kokoiseksi. Tonttia kasvatet-
tiin pohjoisen suuntaan 1930 muutoksessa (yllä), jossa kortteliin 
26 osoitettiin vain kaksi tonttia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakennussuunnitelmamuutoksessa 1933 (KYTO) Raunistulan 
kauppatori on muutettu liikenteelliseksi solmukohdaksi, jonka 
yhteydessä on tummalla esitetty varaus yleiselle rakennukselle. 
Kortteli 26 muutettiin takaisin vuoden 1928 suunnitelman mu-
kaiseksi. 

 
 
 
 
 
 
Yksityiskohta vuosina 1924–25 laaditusta Raunistulan kar-
tasta (KYTO). VPK-talo (kartassa oikeassa alanurkassa 
”MVPK”) ja kansakoulun kenttä muodostivat aikanaan alueen 
asukkaat yhteen kokoavan toiminnallisen keskuksen. 

 
 
VPK:n tontti kaavoitettiin 1946 osana laajaa esi-
kaupunkikaavaa, johon sisältyivät Raunistulan li-
säksi Vätin, Kastun, Kähärin ja Pitkämäen kau-
punginosat sekä VI kaupunginosan kaava-alueen 
laajennus. VPK kuului kortteliin 7, joka jaettiin 12 
omakotitonttiin (O). Kullekin tontille sallittiin yksi 
maksimissaan 150 m2 kokoinen asuinrakennus, 
jossa sai olla korkeintaan kolme huoneistoa. Vielä 
rakentamatta olleen Oskarinkujan pohjoispäähän 
varattiin aiempien suunnitelmien tavoin kaksi 
pientä tonttia, joiden alat kuuluivat todellisuudessa 
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vielä VPK:n pihapiiriin. VPK:n tontti oli pienennyksestä huolimatta korttelin suurin. Tampereentien (myö-
hemmin Raunistulan puistotie) puolella tien molemmin puolin oli tiivistä esikaupunkiasutusta, jonka 
kaava pääasiassa säästi. Leveä puistobulevardi kuitenkin jätti osan esikaupunkirakenteesta alleen. Tam-
pereentien ja Oikotien risteyksen kolmion muotoinen kortteli 8 käsitti vain yhden tontin ja se osoitettiin 
yleiselle rakennukselle. Korttelien 7 ja 8 osalta kaavan katuverkosto perustui rakennussuunnitelmamuu-
tokseen 1933. Kaavassa 1946 toteutui myös aiemmista suunnitelmista tuttu Oikotien pohjoispuolen laaja 
viherkäytävä (Vätinpuisto).7 
 

Asemakaava 8/1946 (KYTO). 
 

 

 

  

 
7 Asemakaavat 8/1946. 

Vanha toimitalo 1950-luvun lopussa (MVPK). Asema- Asemakaava 8/1946, yksityiskohta (KYTO). 
kaavassa 1946 VPK:n tonttia ei eroteltu käytöltään  
asuintonteista.  
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Asemakaavaa tarkistettiin VPK:n korttelin osalta jo vuonna 1949. Korttelin pohjoisosan neljä tonttia muu-
tettiin nyt yhdeksi yleisten rakennusten tontiksi (Y), jonka rakennusoikeus vastasi tontin alaa. Tontista sai 
käyttää rakentamiseen puolet ja rakentaminen oli mahdollista toteuttaa kaksikerroksisena. Korttelin ete-
läosan omakotitonttien vastainen raja vedettiin suoraksi siten, että VPK:n autosuoja jäi asuintonttien puo-
lelle. Y-tontin kaikki reunat varattiin istutettaviksi Y- ja O-alueiden erottamiseksi. Omakotitonttien mää-
räykset säilyivät ennallaan kaavan 1946 mukaisina.8  

 
 
Kaava uusittiin jälleen vuonna 1953. Y-tontista 
erotettiin Oikotien ja Raunintien kulman asuinra-
kennus takaisin omaksi pientalotontikseen, jolle 
määriteltiin nyt tarkka rakennusala, jonka pääty 
olisi Oikotielle. Olemassa oleva asuinrakennus 
jäi osittain rakennusalan ulkopuolelle. Y-tontin 
rajaa siirrettiin etelään, ja autosuoja saatiin jäl-
leen VPK:n tontille. Autosuoja jäi kuitenkin osit-
tain istutettavalla tontin osalle. Kaavamääräykset 
säilyivät ennallaan. Tontin koon muutoksesta 
johtuen maksimikerrosala oli nyt 3 860 kem2. 
Vuoden 1953 kaavalla toteutettiin Rostenin lei-
pomon myymälä–asuinrakennus Tampereentien 
ja Oskarinkujan kulmaan. Muutoin korttelin 7 tii-
vis esikaupunkiasutus säilyi, vaikka kaava mää-
ritti pientalojen rakennusalat toteutunutta väljem-
min ja katujen varteen. Oskarinkujan itäpuolella 
ollut yleisten rakennusten kortteli 8 kaavoitettiin 
1957 huoltoasemakäyttöön. Tontille rakennettiin 
uuden VPK-talon kanssa samanaikaisesti (1961) 
Shellin huoltoasema–baari, joka purettiin 2003.9 
 
Turun yleiskaava oli valmistunut 1952. Siinä 
kortteli 7 kuului Aninkaisten asumakunnan Rau-
nistulan lähiöön, jonka todettiin olevan ”sekavasti 
rakentunut” ja jonka ”asemakaava vaatii hyvinkin 
suuria korjauksia”, millä viitattiin tiheään ja suun-
nittelematta syntyneeseen esikaupunkiasutuk-
seen. Lähiön keskus tulisi palvelemaan myös 
Maarian asumakunnan pääkeskuksena, mikä 
merkitsi suunnittelun osalta varautumista laajoi-
hin muutoksiin Aninkaistensillan ja Raunistulan 
koulun välisellä alueella. Aninkaisten asumakun-
nan asukasmäärän ei kuitenkaan ennustettu 
juuri kasvavan, sillä alueen maa-ala oli valtaosin 
jo käytössä.10 
 

 
8 Asemakaavat 8/1946, 25/1949. 
9 Asemakaavat 8/1946, 25/1949, 25/1953, 70/1957; Tonttijako 853-81:31 Raunistula 7-2; Pääpiirustukset 1961-41, 2002-662; 
1973-698; 1958-65. 
10 Laisaari 1952, 142. 

Asemakaavanmuutos 25/1953 (KYTO). 

Asemakaavanmuutos 25/1949 (KYTO). 



 
 

11 
 

 
 
 
 
 
 

Asemakaavanmuutoksella 55/1958 tehtiin suunnit-
teilla olleen uuden VPK-rakennuksen vaatimat 
muutokset. Kaavaan sisältyi ainoastaan Y-tontti, 
jonka käyttötarkoitus yksilöitiin nyt paloasemaksi. 
Tontin koko säilyi ennallaan. Uudisrakennuksen 
rakennusala merkittiin täsmällisesti ja jaoteltiin kol-
meen osaan siten, että tontin keskeltä osoitettiin 
paikka autosuojalle. Oskarinkujan kulmaan mah-
dollistettiin pieni yksikerroksinen myymäläsiipi. Oi-
kotien puolella päämassaa vedettiin sisemmäs, 
jolloin rakennusala muodosti etupihamaisen sy-
vennyksen. Päärakennus voitiin toteuttaa kaksi-
kerroksisena siten, että Oikotien puoleisen osan 
toisen kerroksen (sali) korkeus sai olla 4,5 m il-
man, että sitä tulkitaan kahdeksi kerrokseksi. 
Vanha VPK-talo säilyi kaavan mukaisella raken-
nusalalla, joka ulottui väljästi Raunintien puolelle 
mahdollistaen myöhemmän lisärakentamisen.11 

 
Uuden yleiskaavan (Yleiskaava 1976/2000) luonnos valmistui 1971. Kaupunki tavoitteli aluksi reipasta 
2 000–3 000 asukkaan vuosikasvua, jolloin väkiluku olisi 252 000 vuonna 2000. Mitoitusta kevennettiin 
222 000 asukkaaseen vuonna 1975. Yleiskaava tuli voimaan 1976. VPK kuului sektoriin 01 Laajennettu 
keskusta. VPK-talon ympäristöön ei suunniteltu suuria muutoksia. Alue esitettiin ympäröivien kaupungin-
osien tavoin pientalovaltaisena asuinalueena, jonka tehokkuus olisi alle 0.2. Kastun koulun ympäristö 
osoitettiin julkisten palvelujen alueeksi. Seuraava, 1995 voimaan tullut yleiskaava 2010 laadittiin ei-oi-
keusvaikutteisena. Tässäkin yleiskaavassa palokuntatalo ja sitä ympäröivät alueet osoitettiin pientaloval-
taiseksi alueeksi. Tampereentien ja Satakunnantien risteys merkittiin palvelujen ja hallinnon alueeksi ja 
Kastun koulun alue osoitettiin edellisen yleiskaavan tavoin julkisille palveluille. Palvelujen aluevaraukset 
sisältyivät myös nykyisin voimassa olevaan yleiskaavaan (Yleiskaava 2020), mutta VPK-talon ympäris-
tön maankäyttöä tehostettiin osoittamalla Oikotien eteläpuolinen alue nyt kerrostalovaltaiseksi asuinalu-
eeksi. Yleiskaava tuli voimaan kahdessa osassa 2001 ja 2004. Vireillä olevan yleiskaavan luonnoksessa 
Oikotien ympäristö on osoitettu täydentyväksi asuinalueeksi, jonka luonnetta ei ole tarkoitus muuttaa 12 

 
11 Asemakaavamuutos 55/1958. 
12 Turun yleiskaava 1976; Turun Yleiskaava 2010, 1995; Turun Yleiskaava 2020, 2001; Turun yleiskaava 2029 -luonnos 
25.9.2018. 

Yllä: Y-korttelin 8 muuttaminen huoltoasemaksi, asemakaa-
vanmuutos 70/1957 (KYTO).  
Oik.: VPK:n asemakaavamuutos 55/1958 (KYTO). 

 
 

Asemakaavanmuutos 41/1986. 
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Korttelin 7 asemakaava uusittiin 1986. VPK-talon 
tonttia lukuun ottamatta kortteli osoitettiin liike- ja 
toimistorakennuksille (K) yleiskaavan osoittamien 
kerrostalojen sijaan. Asemakaava mahdollisti 
myös olevan maankäytön jatkumisen. VPK:n tontti 
säilyi Y-tonttina. Y- ja K-alueiden väliin kaava 
osoitti aiemman viherkaistan tilalle ajoyhteyden, 
joka nimettiin Taavetinkujaksi. Tontin varsinainen 
liittymä osoitettiin Oskarinkujan puolelta. Vanha 
autosuoja jäi kokonaan Taavetinkujan alle. Käy-
tännössä ajoyhteys kuitenkin kiersi autosuojan. 
Tontin koko ei muuttunut, sillä Taavetinkujan va-
raus sijoittui kokonaan VPK-talon tontille. Tontin 
kokoon sidoksissa ollut rakennusoikeus säilyi niin 
ikään samana kuin edellisessä kaavassa. Myös 
liiketonteille osoitettiin sama tehokkuusluku 0.7, 
mutta aiemmin tiukasti määriteltyjä rakennusaloja 
laajennettiin. Palokunnan tontin lisärakentamista 
täsmennettiin siten, että jo puretun VPK-talon koh-
dalla uuden rakennuksen julkisivu tulisi rakentaa 
kiinni Kastuntien puoleiseen tontinrajaan. Kaavan 
myötä Kansakoulunkatu muutettiin Kansakoulun-
kujanteeksi ja läpiajo Tampereentielle katkaistiin.13 
 

 
VPK:n tontti 
 
Ali-Lonttisten isäntä kapteeni Karl von Schantz oli 
helmikuusta 1900 alkaen vuokrannut palstan vii-
denkymmenen vuoden sopimuksella puuseppä-
mestari Johan Grönroosille. Puusepän rakennus 
päätyi kuitenkin jo saman vuoden marraskuussa 
huutokaupalla Maarian VPK:lle 1 500 markalla. 
Tontin vuokraoikeus siirtyi vuoden 1924 kiinteistö-
kaupassa Ali-Lonttisilta Turun kaupungille.14 
 
Raunistulan rakennussuunnitelmien toteuttamista 
ja katuverkoston muodostamista varten kaupunki 
luovutti tontista 1 000 m2 vuonna 1935. Palokunta 
sai kuitenkin käyttöönsä aiempaa suuremman 
alan, sillä lisämaata osoitettiin naapurikiinteis-
töistä. Myös VPK:n pohjoispuolen tontti (26-2, nyk. 
7-1) tuli kokonaisuudessaan palokunnalle, jonka 
hallussa oli nyt koko kortteli 26 sekä 300 m2 pala 
eteläpuolen korttelin tontista 81-1. Rakennussuun-
nitelman mukaisia katuja ei kuitenkaan vielä toteu-
tettu.15 
 

 
13 Asemakaavanmuutos 41/1986. 
14 Ostetut vuokraoikeudet…Raunistula 7-2; Sanomia Turusta 9.11.1900. 
15 Ostetut vuokraoikeudet…Raunistula 7-2. 

VPK:n kiinteistö ennen vuoden 1935 tonttijakoa. Kartta Raunis-
tulan esikaupunkialueesta 1924–25, yksityiskohta (KYTO). 

Kansakoulunkujanne VPK-talon suuntaan. Kortteleissa 6 ja 
7 on säilynyt sadan vuoden takaista esikaupunkivaiheen ra-
kennuskantaa. 

 

Ilmakuva 1973 (KYTO). 
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Lukuisista kaavamuutoksista huolimatta vasta 
kaavan 23/1953 voimaantulo aiheutti todellisia 
muutoksia kiinteistön muodossa. 1950-luvulla 
rakennettiin Oikotie, Kastuntie (Raunintie) ja 
Kansakoulunkatu (Kansakoulunkujanne), mutta 
ei vielä Oskarinkujaa. Palokunnan tontin länsi-
rajan oli tähän saakka muodostanut kaupunkiin 
johtava kylätie ja tontin 26-2 (nyk. 7-1) vastai-
nen raja. Ali-Lonttisen peltomaa puolestaan ra-
jasi pihapiiriä pohjoiseen. Uudet kadut siirsivät 
rajoja, mutta etelässä Taavetinkujan suuntai-
nen raja sekä tähän nähden kohtisuora Kansa-
koulunkujanteen vastainen raja ovat pysyneet 
ennallaan.16 
 
Tontin vuokrasopimus uudistettiin vuonna 1950 
viideksi vuodeksi, ja 1955 sopimusta jatkettiin 
jälleen viideksi vuodeksi, jonka aikana VPK:n 
suunnitelmat kiinteistön kehittämisestä etenivät. 
Vuonna 1958 tontti kaavoitettiin uutta palokun-
tarakennusta varten, ja keväällä 1960 tehdyllä 
vuokrasopimuksella kiinteistön käyttöoikeus var-
mistettiin aina maaliskuuhun 2020 saakka. Sa-
massa yhteydessä VPK:lle myönnettiin vapautus 
vuokranmaksusta palokuntatoimintaa vastaan. 
Kaupunki haki 1960 myös tontin mittausta ja lain-
huutoa. Toukokuussa 1962 suoritetussa toimituk-
sessa kiinteistön pinta-alaksi merkittiin 3 686 m2. 
Kiinteistö merkittiin tonttirekisteriin 28.11.1962 ja 
lainhuuto myönnettiin helmikuussa 1963. 
Tonttijako oli vahvistettu asemakaavan 25/1953 
perusteella 1954.17 
 
 
  

 
16 Ostetut vuokraoikeudet…Raunistula 7-2; Kartta Raunistulan esikaupunkialueesta1924–25. 
17 Ostetut vuokraoikeudet…Raunistula 7-2; Tonttijako 853-81:31 Raunistula 7-2. 

Vuoden 1935 vuokrasopimuksen liitekartta osoittaa käy-
tössä olevat sekä asemakaavanmukaiset kiinteistörajat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.1954 vahvistettu tonttijako (KYTO). 
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Uuden rakennuksen ylläpito kävi palokunnalle kal-
liiksi ja yhdistys oli ajautua vararikkoon. Kaupunki 
tuki VPK:n toimintaa vuokravapauden lisäksi osta-
malla palokuntatalon velkoineen vuonna 1969. 
Kauppahinnaksi sovittiin 314 000 mk, joka vastasi 
velkapääomaa ja erääntyneitä lainanhoitokuluja. Sa-
malla purettiin VPK:n vuokrasopimus, mutta yhdis-
tykselle jätettiin käyttöoikeus koko kiinteistöön palo-
kuntatoiminnan ajaksi. Korvauksena VPK maksaisi 
tulevat lainanhoitokulut kaupungille sekä vuodesta 
1976 alkaen 5% koron jäljellä olevasta velkapää-
omasta ja erääntyneitä lainanhoitokuluja vastaavan 
summan vuosittain kymmenen prosentin osuuksina. 
Vanhan päärakennuksen VPK voisi halutessaan pur-
kaa. Velkojen tultua kuitatuksi rakennukset siirtyisi-
vät korvauksetta takaisin VPK:lle, jolloin laadittaisiin 
jälleen vuokrasopimus entisin ehdoin. Rakennus pa-
lasi VPK:n omistukseen 1982. Seuraavana vuonna 
laadittiin uusi vuokrasopimus maaliskuuhun 2020 
saakka. Vuokran maksusta myönnettiin jälleen va-
pautus palokuntatoimintaa vastaan.18 
 
VPK lunasti tontin omakseen 2019 luovuttaakseen 
sen edelleen Peab oy:lle tulevan kaavan toteutta-
miseksi. Vuonna 2017 käynnistetty kaavamuutos 
merkitsee palokuntatoiminnan päättymistä tällä ton-
tilla, minkä vuoksi VPK on siirtymässä Niitunniskan-
tien päiväkodilta vapautuvalle tontille Niitunniskan-
tien ja Varkkavuorenkadun risteykseen noin kilomet-
rin etäisyydelle nykyiseltä tontilta.19 
 

 
Vas.: Ilmakuva 1960 (KYTO). Oskarinkuja on rakentamatta ja VPK:n pihapiirin itäraja on vielä vuosisadan alun muodossaan. 
Oik.: Ilmakuva 1973 (KYTO). 

 
18 Ostetut vuokraoikeudet…Raunistula 7-2; Tonttijako 853-81:31 Raunistula 7-2; Maarian vapaaehtoinen palokunta r.y. 1889–
1989, 33. 
19 Ostetut vuokraoikeudet…Raunistula 7-2; Kauppakirja Raunistula 7-2, 15.11.2019. 

Tonttikartta, toimitus 71/60 22.5.1962 (KYTO). 
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Vanha rakennuskanta 

 
Palokuntatalo 
 
Puuseppämestari Grönroosin lautarakenteinen pää-
rakennus vihittiin palokuntataloksi 26.12.1900. Ra-
kennus sijaitsi tontin länsiosalla olevan kumpareen 
kaakkoisrinteellä jotakuinkin vanhan kylätien suun-
taisesti. Sisäänkäynnit olivat molemmissa pää-
dyissä sekä pohjoissivun keskellä, jossa oli kuisti li-
punmyyntiä varten. Rakennuksessa oli mm. kirjasto 
ja lukusali sekä taitekattoinen juhlasali, jonka pää-
dyssä oli korinttilaisin kapiteelein varustettujen pilas-
tereiden reunustama näyttämö. Sen yläpuolella oli 
palokuntatoimintaa esittävä maalaus. Ilmeisesti ra-
kennuksessa oli myös talonmiehen perheen asuinti-
lat ja ravintolanpitoon soveltuva keittiö. Uuden toimi-
talon valmistuttua vanhaa rakennusta vuokrattiin 
muuhun käyttöön, mm. rengasvarastoksi. Talo pu-
rettiin vuonna 1984.20  
   
  

 
 
 
 
 
 
 

Juhlasali ja näyttämö (MVPK). 

 
Autosuoja 
 
Vuonna 1925 palokunta hankki ensimmäisen auto-
ruiskunsa. Samana vuonna rakennusmestari A. 
Karlsson suunnitteli ja urakoi ruiskua varten auto-
suojarakennuksen, joka mitoitettiin kahta autoa var-
ten. Vuonna 1931 hankittiin moottoriruisku, jota var-
ten ostettiin toinen auto. Samalla vuosikymmenellä 
hankittiin vielä kolmas auto sekä linja-auto, ja auto-
suoja laajennettiin harjan suuntaisesti neljän auton 
halliksi. Rakennuksen keskelle tehtiin puurakentei-
nen letkunkuivatustorni. Myöhemmin pohjoissivun 
keskelle rakennettiin umpikuisti, jonne sijoitettiin 
keskuslämmityskattila savuhormeineen.21  
 
Autosuoja on mitoiltaan n. 15,5 x 5 m, kuistin koko 
on n. 2 x 3 m. Julkisivu on verhoiltu pystypeiterimoin 
ja pihan puoleisessa sivussa on kuistin molemmin 
puolin kaksi valoaukkoa, joissa on kolme neljäruu-
tuista ikkunaa. Vuoraus on peittomaalattu ruskehta-
valla valkoisella, listat ovat tummanruskeat. Kuistin 

 
20 Maarian vapaaehtoinen palokunta 1889–1939, 12; Maarian vapaaehtoinen palokunta r.y. 1889–1989, 23, 31–33; MVPK; 
Maarian VPK 10.2.2020. 
21 Maarian vapaaehtoinen palokunta 1889–1939, 20–22. 

Ylempänä laajennettu ja letkutornilla varustettu autosuoja 
vuonna 1939 kuvattuna päärakennuksen suunnasta 

(MVPK). Alla sama rakennus nykyasussaan.  
 

Vanha VPK-talo vuonna 1954 kuvattuna ulkohuoneen 
suunnasta. (MVPK). 
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ovessa on pieni yläikkuna ja alaosa on kalanruotopa-
neloitu. Vesikattona konesaumapellitetty satulakatto. 
Kuistin ja päärungon liitoskohdassa on muurattu savu-
hormi. Sisätiloissa seinät ja sisäkatto on rapattu, lat-
tiana on betonivalu. Sisäpinnat on maalattu valkoi-
siksi, kuistiosan rappauspinta on käsittelemätön. Kuis-
tin seinän rikkoutuneesta kohdasta on nähtävissä, että 
rappaus on toteutettu tervapaperin ja kuusikulmaver-
kon päälle. Rakennuksen kummassakin päädyssä on 
suuret, puupaneloidut pariovet. Kullakin ovipinnalla on 
erilainen panelointi. 
 
 

 
 
 
 
Ulkohuone 
 
Vanhasta rakennuskannasta viimeisenä valmistui tontin 
7-2 ulkorakennukseen kiinni rakennettu, harmaasta tii-
lestä muurattu käymälärakennus.22 Toisissaan kiinni 
olevat ulkohuonerakennukset on toteutettu yhtenäisellä 
rakennustavalla, yhtenäiselle perusmuurille ja luultavasti 
samanaikaisesti. Rakennus on tällä hetkellä tyhjillään, ja 
sisäpuolen kiinteät rakenteet on purettu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ennen päätöstä uudisrakennuksesta VPK suunnitteli vanhan päära-
kennuksen laajentamista. Rakennuslupapiirustus 1945 (RakVa). 
 
 

 
 
 
 

VPK-talon rakentaminen 
 
Maistraatti totesi vanhan VPK-talon sopimattomaksi palokuntakäyttöön 1957. Talo olisi purettava 1958 
mennessä. Uudisrakentamista valmisteltiin asemakaavanmuutoksella 1958, joka tuli voimaan tammi-
kuussa 1959. Rakennussuunnitelmat olivat kaavoitusvaiheessa jo pitkällä. Uuden talon piirustukset laati 
raunistulalainen arkkitehtitoimisto Olavi Reima / Kauko Reima. Rakennusselityksen (27.8.1959) mukaan 
molemmat Reimat osallistuivat suunnitelmien laadintaan. Pääpiirustukset allekirjoitti veljeksistä nuorempi 
Kauko Reima. Rakennekuvien laadintaan osallistui insinööritoimisto Kalevi Harmala, lvi-suunnitelmat teki 
Pentti Rosberg ja sähkösuunnittelusta vastasi sähköinsinööritoimisto Matti Leppä. Pääurakoitsijaksi valit-
tiin rakennusliike Louhi. Sähköt urakoi Vihannon sähkö ja putkityöt Turun vesi ja lämpö.23 

 
22 Maarian vapaaehtoinen palokunta 1889–1939, 22. 
23 Pääpiirustukset RakVa; Rakennusselitys 27.8.1959; Maarian vapaaehtoinen palokunta r.y. 1889–1989, 31–33; MVPK. 

Autosuojassa säilytetään palokunnan museoautoa, 
jonka VPK on rakentanut talkoilla Bedfordin alustalle 
1949. Auto on entisöity 1987–88.  
 

Ulkohuone pihan puolelta. Itäpäädyssä olevasta 
ovesta eteenpäin rakennus kuuluu naapuritontille. 
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Rakennuslupakuvat valmistuivat kesäkuussa 
1959 ja niitä tarkennettiin vielä rakennusvai-
heessa 1960–61. Aloitusvaiheen rakennuslu-
papiirustuksia ei ole säilynyt rakennusvalvon-
nassa, mutta muutoskuvista on nähtävissä 
myös lähtötilanne. Loppukatselmuspöytäkir-
jaan 12. joulukuuta 1961 merkittiin, että 1. 
kerroksen ja kellarin osalta rakennus ei vas-
tannut rakennuslupakuvia, ja muutoksista tu-
lisi esittää uudet piirustukset. Kuvia täyden-
nettiin 14.12.1961 ja muutokset katselmoitiin 
5.5.1962. Valmis työ oli luovutettu palokun-
nalle jo 15.12.1961. Juhlasali hyväksyttiin ko-
koontumistilaksi 22.12.1961 ja talon vihkiäi-
set pidettiin 6.1.1962.24 
 

Asemapiirros 4.6.1959 (MVPK). 
 
 
 
  

 
24 Pääpiirustukset RakVa. 

Yllä: VPK suunnitteli aluksi pienempää uudisraken-
nusta, jonka pitkä julkisivu olisi ollut Oskarinkujan 
suuntaan. Autosuojasiipi olisi tullut päärakennuksen 
jatkoksi Oikotien puolelle. Muutoin tilaohjelma oli to-
teutuneen rakennuksen kaltainen liikesiipineen, ra-
vintoloineen ja asuntoineen. Päiväämätön ja signee-
raamaton luonnos (MVPK) on luultavimmin laadittu 
hieman ennen asemakaavanmuutosta 1958. 
 
 
Oik.: Tontin rakennuksista tehty, päiväämätön pie-
noismalli on luultavasti Reimojen toimiston tekemä. 
Uudisrakennus on esitetty rakennusaikaisten muu-
tosten mukaisena. (MVPK). 
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Pääosa uudenkin VPK-talon tiloista rakennettiin kokoontumistiloiksi eli seuraintaloksi. Seuraintalon tilo-
jen lisäksi taloon rakennettiin vuokrattavaa myymälätilaa omaan yksikerroksiseen siipeensä. Autosuoja-
siipi rakennettiin avaran takapihan puolelle pääsivun suunnasta näkymättömiin. Seuraintalo-osa toteutet-
tiin kaksikerroksisena ja suorakaiteen muotoisena (24,5 x 12,5 m). Pääsisäänkäynti sijoitettiin Oikotien 
puolelle. Sisäänkäynnin ja kadun väliin jätettiin kaavan mukainen pieni etupiha, jota rajaa päämassasta 
kadun suuntaan työntyvä myymäläsiipi. Liikesiiven sisätilat ulotettiin osittain päämassan sisään. Porras-
huoneita tuli rakennukseen kaikkiaan kolme: avoimet pääportaat (A) pääsisäänkäynnin yhteyteen, talon-
miehen asunnon portaat (B) kaakkoiskulman sisäänkäynnin kohdalle sekä autosuojaan ja varasto- ja 
huoltotiloihin johtavat portaat (C) autotallin ja päärakennuksen liitoskohtaan. 

Vasemmalla uudisrakennus harjannostajaispäivänä 1961, oikealla autosuojan julkisivun rappausta. (MVPK). 
 
 

 
Rakenteet ja julkisivut 
 
Rakennus on autosuojasiipeä lukuun ottamatta perustettu betonista valetun kellarikerroksen päälle. Au-
tosuoja on perustettu maanvaraiselle laatalle. Myymäläsiiven ja autosuojaosan pohjatasot ovat lähes 
maan tasalla, muualla rakennuksessa kellarin ja ykköskerroksen välinen pohja on korkeammalla kellarin 
ulottuessa näiltä osin maan pinnan yläpuolelle. Liikesiiven kellaritaso on alempana. Kantavana raken-
teena on teräsbetonista valetut pilarit ja palkit, ulko- ja väliseinät on muurattu tiilestä. Julkisivut on 
hienoroiskerapattu ja sisäseinät on tasoitettu sileiksi. Ulkoseinien alaosat ovat lautamuottiin valettua be-
tonia, joka muodostaa matalan sokkelimaisen osan maanpinnan ja rapatun seinän väliin. 
 
Kadun puoleista julkisivua hallitsee toisen kerroksen seinästä seinään ulottuvat juhlasalin suuret ikkuna-
pinnat. Myös ykköskerros ja kellarikerroksen maanpäällinen osa katujulkisivussa ovat lähes kokonaan 
ikkunapintaa. Päämassan vesikatto on loiva satulakatto ja täysin räystäätön, jolloin vesikatto on huomaa-
maton. Autosuojasiivessä on loivahko pulpettikatto. Sen itälappeella on räystäs, joka toimii samalla si-
säänkäyntien sääsuojana. Myös liikesiipi on pulpettikattoinen ja lape jatkuu sisäänkäynnin sadekatok-
sena toimivana räystäänä. Räystäslinja jatkuu sivusuunnassa päämassan päätyseinälle. Pääsisään-
käynnin ja talonmiehen portaan sisäänkäynnin yllä on betonista valettu, pellitetty sadekatos portaan le-
potason korkeudella. Eteläsivun keskellä päämassan ja autosuojasiiven liitoskohdassa on tiilestä muu-
rattu piippu, jossa yhdistyvät letkutorni ja lämpökattilan savuhormi. Letkutorni ei juuri erotu julkisivuista. 
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Sivu pohjoiseen eli Oikotielle 4.6.1959 (MVPK). 
 
 

Pohjois- ja eteläsivut. 
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Eteläsivun rakennusaikainen muutospiirustus 6.4.1961 (RakVa). Poistuvat merkinnät on esitetty vihreällä. Elokuvakonehuoneen 
käyttötarkoitus on muutettu kansliaksi ja huoneen ikkunajakoa on muutettu. Ikkunat toteutettiin piiruksista poiketen samanlaisina 
kuin kerrosta alempana olevassa kahviossa. Piirustuksessa on esitetty myös autosuojan päätyikkunoiden muutos.  
 

Näkymä Oskarinkadun suunnasta paloaseman pihalle. 
 

Sivu itään, muutospiirustus 4.7.1961 (RakVa.), myymälän ikkunapintaa on kavennettu ja autosuojan ovet muutettu ikkunallisista 
umpinaisiksi. 
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. 
 
 
 

 
Sivu länteen, muutoskuva 6.4.1961 (RakVa). Elokuvakonehuoneeseen johtava ulkoporras merkitty poistuvaksi ja autosuojan 
sivu on varustettu ikkunoin. 
  

Oskarinkuja loppiaisena 1962 (MVPK). VPK-talon vihkiäisten 
osana palokunta ilmoittautuu katselmukselle. Sen piti kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja Arvo Toivonen. 

Näkymä ulkohuoneen ja autosuojan välistä Oikotielle.  
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Ensimmäinen kerros 
 
Pääsisäänkäynti toteutettiin sisennettynä tuulikaappina. Aulan takaosa varustettiin naulakoilla ja kahdella 
vessalla. Naulakkotilaa kasvatettiin rakennusvaiheessa lohkaisemalla syvennys asunnon puolelta. Aulan 
etuosaan tuli yläkerran juhla- ja kokoussaleihin johtava avoin pääporras sekä pariovet kahvilaksi merkit-
tyyn pienempään saliin. Kahvilaan järjestettiin käynti myös suoraan ulkoa pääovien vasemmalta puolelta 
erillisestä tuulikaapista. Kahvilan perälle, Oskarinkujan puolen päätyyn rakennettiin suurtalouskeittiö. 
Kahvilan ja keittiön väliin tuli pieni välikkö, jonne sijoitettiin kaksi vessaa. Väliköstä oli aluksi määrä olla 
kulkuyhteys talonmiehen asuntoon.  
 
Pohjakuva 1. krs, rakennusaikainen muutospiirustus 6.4.1961 (RakVa). Muutokset merkitty punaisella: vss-uloskäytävä myymä-
läsiiven ulkoseinälle sekä autosuojan ikkuna-aukotus ja väliseinä.   
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Pääovet ja aula, lopputarkastus ja luovutus 15.12.1961 (MVPK). 

 
 
 
 



 
 

24 
 

Aula päiväkodin eteistilana. 
 

Alakerran sali palvelee päiväkodin ruokailutilana. 
 

Entinen ravintolan keittiö on päiväkodin käytössä.  
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Asunto 
 
Yhden makuuhuoneen, olohuoneen ja keitto-
komeron käsittävä talomiehen asunto sijoitet-
tiin pihan puolelle B-portaan yhteyteen. 
Aluksi suunniteltiin pienempää, 37 neliön ko-
tia, johon olisi liittynyt asunnon ulkopuolinen 
eteishalli porrashuoneen kerrostasanteella. 
Toinen sisäänkäynti olisi järjestetty sisäkautta 
kahvilasalista. Rakennusvaiheessa asuntoa 
suurennettiin 48 neliöiseksi sisällyttämällä 
eteistila asuntoon. Lisätilaa saatiin myös 
poistamalla kahvilasta asuntoon johtanut ovi 
syvennyksineen. Lisäksi kahden wc:n sijaan 
rakennettiin vain yksi. Keittokomero ja vaate-
huone vaihtoivat paikkaa ja keskelle aiottu 
makuuhuone siirtyi letkutornin viereen olo-
huoneen paikalle. Makuuhuonetta kavennet-
tiin, kun seinän toisella puolella olevaa VPK:n 
aulan narikkaa laajennettiin. 

 
 
 

Asunto on nykyisin VPK:n toimistona. Olohuone toimii neuvottelutilana. 

Toimistopöytä on sijoitettu entiseen makuuhuoneeseen, josta 
on puhkaistu uusi ovi C-portaaseen. 

. 

1. krs muutospiirustus 13.9.1961, yksityiskohta: asunto (RakVa). 
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Vas.: Keittokomero on alkuperäisessä käytössään. Kesk. ja oik.: B-portaan ensimmäinen kerrostaso ja asunnon sisäänkäynti. 

 
 
Wc on uusittu pinnoiltaan ja tilaan on 
lisätty suihku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asuntoon käydään pihan puolelta B-
portaan kautta. Asunnon kaikki kolme 
ikkunaa ovat pihan puolelle. Ensim-
mäisen kerroksen neljäs ikkuna kuuluu 
porrashuoneeseen, samoin sisään-
käynnin yläpuolella olevat ikkunat. 
Ylimmät, kapeat ikkunat ovat juhlasa-
lin.
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Liiketilat 
 
Myymäläsiipeen (8 x 11 m) suunniteltiin kaksi erillistä liikehuonetta, joihin olisi ollut käynti yhteisen tuuli-
kaapin kautta. Tuulikaapista rakennettiin porras kellariin. Kulmahuoneen (101) kooksi tuli 35 m2 ja toisen 
(107) 27 m2. Kummankin huoneen perälle tuli pieni wc (103, 106). Liiketiloihin oli alkuun määrä tulla 
pankki, mutta sen sijaan niissä aloitti anniskeluravintola. Tilat yhdistettiin, tuulikaappi poistettiin ja portaat 
koteloitiin, jolloin huoneisto (105) kasvoi 73 neliöiseksi. Vessat varustettiin tuplaovilla. Keittiön ja ravinto-
lasalin välille puhkaistiin ovi. Tasoeron takia tilojen välille rakennettiin avoimet portaat. Baari sai varasto-
tilat ja pukuhuoneen kellarista (013), jonne käytiin ulkoa B-portaan kautta. Henkilökunnan vessaksi osoi-
tettiin kellarin saunan yhteydessä oleva wc (002.) Ravintolan laajentaessa juhla- ja pitopalveluihin, yritys 
sai käyttöönsä VPK-talon puolelta ykköskerroksen salin ja myöhemmin myös yläkerran juhla- ja kokous-
tilat. Ravintolatoiminta jatkui 1990-luvulle saakka, minkä jälkeen tilat ovat olleet eri käyttäjien hallussa. 
Viimeistä edellisenä vuokralaisena oli ompelimo Pinkkiheidi, jonka jälkeen tilat on remontoitu päiväkodin 
käyttöön.  

 
Rakennuslupa ravintolalle 
haettiin 1964. Muutospii-
rustus 1.7.1964 (RakVa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Liikesiiven leikkaus 4.6.1959 (MVPK). 
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Päiväkoti laajenee entisiin liiketiloihin. Tilat on jaettu väliseinällä kahdeksi huoneeksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vas.: Entisistä liiketiloista keittiöön johtava porras on eristetty väliseinin omaksi porrashuoneeksi.  
Oik. Liiketilojen pääjulkisivu ja sisäänkäynti Oskarinkujan puolella. 
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Toinen ja kolmas kerros 
 
Rakennuksen 4,5 m korkea toinen kerros rakennettiin lähes 
kokonaan juhla-, liikunta- ja kokoustilaksi. Sali oli jaettavissa 
paljeseinällä 139 m2 ja 52 m2 kokoisiin tiloihin (203, 202). 
Kummastakin tilasta avautuivat lähes koko kerroksen korkui-
set ikkunat Oikotien suuntaan. Ikkunapinta jatkui yhtenäi-
senä portaikkoon ja kerrostasolle muotoutuvaan aulatilaan 
(204), joka erotettiin salista pariovilla sekä yhdellä yksilehti-
sellä ovella. Pääportaan kohdalla toinen kerros jaettiin edel-
leen kahteen tasoon, jolloin portaan jatkoksi saatiin yhden 
huoneen kokoinen kolmas kerros. Tänne sijoitettiin palokun-
nan hallituksen kokoushuone, joka merkittiin piirustuksiin 
kansliaksi (301). Tilasta oli ensin määrä tulla elokuvako-
nehuone, josta olisi heijastettu elävää kuvaa salin seinään. 
Projektorinkäyttäjä olisi kulkenut tilaan länsipäädyn ulkopor-
taita, jonne olisi ollut käynti toisen kerrostason aulasta. Käy-
tön muuttuminen merkitsi kulun järjestämistä sisäkautta jat-
kamalla pääporrasta. Huoneeseen aiottu väliseinä jätettiin 
rakentamatta. Huoneen alapuolelle toiselle tasolle sijoitettiin 
tarjoilulinjastolla varustettu, 27 neliön kahvio (205). 
 
 
 
Yllä.: Salin sisäkattorakenteet työn alla. Alla.: Toisen kerroksen kahvio 
(205) ennen käyttöönottoa joulukuussa 1961 (MVPK). 

 
 
  

2. ja 3. kerros, rakennusaikainen muutospiirustus1961 (RakVa). Muutokset koskevat 3. kerroksen portaita ja väliseinää. 
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Salin korkeus ja suuret ikku-
napinnat tekevät tilan juhla-
vaksi. Ainoana kiinteänä ko-
risteena salissa on Nikolai 
Lehdon maalaama fresko, 
joka on kopio vanhan palo-
kuntatalon näyttämöllä ol-
leesta maalauksesta. Yllä va-
semmalla sali kuvattuna luo-
vutuspäivänä 1961 (MVPK). 
Oikealla sali nykyasussaan. 
Paljeseinän tilalla on tilanja-
kajina toimivan verhot. 
 

Palokunnan 95-vuotispäivät juhlasalissa syyskuussa 1984 (MVPK). Vasemmassa kuvassa salin itäpääty ja oikeassa kuvassa 
länsipääty, taustalla aulatila. Alla nykyhetken kuvat samoista tiloista. 
 



 
 

31 
 

Salin eteläsivun keskellä oli kiinteä esintymislava. Vasen kuva 95-vuotispäiviltä 1984 (MVPK). Oik.: Koroketta ei enää ole, mutta 
soittokunnan vanhat torvet on säilytetty paikallaan B-portaan ovien yllä.  
 

Sali on jaettu kahdella uudella kiinteällä väliseinällä kahteen isoon ja yhteen pieneen huoneeseen. 
 

Pääportaan kerrostasanne eli salin aula. Tilaa käytetään päiväkodin ruokahuoneena. 
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Alun perin kahvioksi ja tarjoilukeittiöksi raken-
nettu kulmahuone on nykyisin jaettu kolmeksi 
tilaksi: päiväkodin toimistoksi, siivouskome-
roksi sekä lasten vessaksi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vas.: Hallinnon huone kolmannessa kerroksessa (MVPK). Oik.: Tilan alkuperäinen kalustus on säilynyt. Huoneessa on muista 
tiloista poiketen vesikaton suuntainen, vino sisäkatto. 

 
 
Kellari 
 
Koko päärakennuksen kokoiseen kellarikerrokseen sijoitettiin varastojen ja kattilahuoneen lisäksi sauna, 
kerhohuoneet ja kaluston huoltotilat. Kattilahuone (021) sijoitettiin eteläsivun keskelle pitkän keskikäytä-
vän varrelle. Tilaa varattiin kahdelle kattilalle. Kiinteän polttoaineen varasto (016) rakennettiin kattilahuo-
neen itäpuolelle. Tila varustettiin maantasolle johtavalla kuilulla, josta oli mahdollista siirtää polttoainetta 
varastoon. Varaston ja pannuhuoneen väliin tuli teräsluukku polttoaineen syöttämistä varten. Kuuden 
kuution vetoinen öljysäiliö sijoitettiin maan alle sisäpihalle pannuhuoneen läheisyyteen. 
 
Kaksi talouskellaria (019, 020) tulivat pannuhuoneen viereen keskikäytävän varrelle. Kerhotilat sijoitettiin 
käytävän toiselle puolelle pohjoissivulle. Kahteen eri huoneeseen (014, 015) jaettavaa kerhotilaa varattiin 
yhteensä 24+17 m2. Isompi huone varustettiin avokeittiöllä. Kellarikerroksen länsipäätyyn tuli 16 m2 va-
rasto soittokunnan välineille ja tämän yhteyteen tekninen tila (016) sähköpääkeskusta varten. Orkesterin 
varaston vierestä varattiin isompi 29 m2 kalustovarasto (022), joka oli yhteydessä kalustohuoltotilaan 
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(023) ja edelleen autosuojaan. Työtilaan kuuluivat kiinteinä rakenteina letkunkuivatustorni ja pesuallas. 
Sauna ja sen yhteydessä oleva pesuhuone/pyykkitupa sai paikkansa talonmiehen portaan vierestä itä-
päädystä. Samaan päätyyn myymälähuoneiden alle tuli liiketiloille varatut kaksi varastohuonetta (010, 
013 / 13,5 m2 ja 36 m2). Päädyn keskellä oleva pienempi varasto (010) varustettiin C-luokan väestönsuo-
jaksi, josta johdettiin poistumiskuilu katutasolle. Rakennusvaiheessa kuilua suurennettiin, mistä johtuen 
pienemmän myymälähuoneen ikkunapinta toteutettiin aiottua kapeampana. Väestönsuojan 40 cm paksut 
teräsbetoniseinät ja -katto toteutettiin muuta rakennetta vahvempana. Lisäksi siipiosan kellari sijoitettiin 
kokonaan maan alle muuta kellaria alemmalle pohjatasolle. Portaat tulivat käytävän (011) puolelle.  Vuo-
den 1959 väestönsuoja-asetuksen (237/1959) mukaisen mitoituksen perusteella tila mitoitettiin 23 henki-
lölle. 
 
Kellari, muutospiirustus 27.5.1960 (RakVa). Muutokset koskevat vss:n (010, 012) ja kattilahuoneen (021) väliseiniä sekä poltto-
ainevaraston (016) sisäänkäyntiä. 
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Vasemmalla kellarin kerhohuoneisto, oikealla kattilahuone, lopputarkastus 1961 (MVPK). 

Kellarikerros, muutos 1.7.1964 (RakVa). Muutos koskee liiketilan isompaa varastoa (013). Kuvaan on piirretty puhtaaksi 
vuoden 1961 muutospiirustuksen käsivaraiset merkinnät (polttoainevaraston 016 ovi, kattilahuoneen 021 väliseinä).  
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Yllä pituusleikkaus, alla leikkaus A1, rakennusaikaiset muutoskuvat 6.4.1961 (RakVa). Leikkauskuvien osalta muutokset koski-
vat vain ullakkohuonetta, josta poistettiin alaslaskettu katto ja projektoriaukot. 
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Vasemmalla kellarin pituussuuntainen keskikäytävä (009), keskellä B-portaalle vievä poikittainen käytävä (003) ja oikealla sen 
jatkeena oleva myymäläsiiven / väestönsuojan kellarikäytävä (011). 
 
Kellarin kerhotilat (014, 015) Oikotien puoleiselle sivulla. Keittotilaan on lisätty alakaappeja niemekkeeksi. 
 

Vas. Liiketilan kellarivarasto (013) on muutettu ensin kerhotilaksi ja sen jälkeen otettu palokunnan varustevarastoksi.  
Oik.: Kellarin isomman varastohuoneen (022) ja soittokunnan varaston (017) väliseinät ja ovet on poistettu. Tiloissa säilytetään 
palokunnan henkilökohtaisia kenttävarusteita. 
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Yllä: Pesuhuone (005) ja sauna (004) ovat vaihtaneet paikkoja. Alla vas.: Pukuhuoneet (007–008) on yhdistetty purkamalla väli-
seinä, myös väliovet on poistettu. Alla oik.: Pyykkihuolto on siirtynyt pesuhuoneesta C-portaan pohjatasolle huoltotilojen (023) 
yhteyteen. 
 
 

 
 
 
Vas.: Huoltotilassa (023) on 
muurattu pesuallas letkutornin 
yhteydessä. Palokaasuille altis-
tuneita välineitä ei enää puhdis-
teta paloasemalla, vaan ne 
huolletaan keskitetysti. 
 
Oik.: Väestösuojaan (010) joh-
tava välikkö (012). Väestönsuo-
jatilat ovat varastokäytössä. 
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Pintakäsittelyt ja kiinteä sisustus 
 
Sisätiloissa seinät, pilarit, porrassyöksyjen ja -tasojen alapinnat rapattiin sileiksi ja maalattiin. Kellarissa 
rapattiin wc:n (002) ja kerhohuoneen (014–015) sekä pukuhuoneiden (007, 008) seinäpinnat. Muut kella-
rin seinät jätettiin betoni- tai tiilipinnoille ja maalattiin. Vessojen, siivouskomeroiden, saunan ja keittiön 
lattioissa käytettiin Pukkilan harmaata kuusikulmalaattaa. Keittiön (111), kahvion (205) ja asunnon keitto-
komeron (126) välitilat ja vesipisteiden taustat päällystettiin Pukkilan valkoisella 15x15 cm laatalla. Pesu-
huoneen (004) seinät kaakeloitiin 150 cm korkeudelle, sauna (005) paneloitiin. Ikkunapenkit päällystettiin 
Pukkilan ruskealla laatalla.25 
 
Portaat valettiin paikalla erikoispiirustusten mukaan. Por-
taiden tasojen ja askelmien pintaan liimattiin Finnflex-vi-
nyyliasbestilaatta. Samaa materiaalia käytettiin muiden 
kuivien sisätilojen lattioissa. Kellarin lattiat jätettiin betoni-
pintaisiksi ja maalattiin. Puusepäntyöt toteutettiin myös eri-
koispiirustuksin. Vaate- ja lakanakomerot sekä keittotilojen 
kalusteet ja tasot tehtiin esivalmisteisina puusepänliik-
keessä. Pääovet ja tuulikaapin lasiseinien rungot tehtiin 
tammesta, muissa ovissa käytettiin mäntyä ja vaneria. 
Palo-ovet paloeristettiin asbestilla ja pellitettiin. Kellarin 
kerhohuoneiden (014, 015) sekä toisen kerroksen salin ja 
kokoushuoneen (202, 203) välille asennettiin paljeovi tilan-
jakajaksi.26 
 

Pääportaan alapintojen tasoitusta (MVPK). 
 
 
 
Pääportaisiin on lisätty lapsiveräjät ja kaidepinnoja päiväkotikäytön vuoksi. Ruskea nelikulmainen käsijohde on maalattu vaa-
lean harmaaksi. Kaiteeseen on lisätty myös pyöreä käsijohde. Askelmat on päällystetty laminaatilla. Oikealla olevassa kuvassa 
alkuperäisenä säilynyt kolmannelle tasolle johtava porrasosuus.  

 
 
 
 
 
 

 
25 Rakennusselitys 27.8.1959. 
26 Rakennusselitys 27.8.1959. 
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Vas.: B-porras ylimmältä kerrostasanteelta 
(2. krs) nähtynä. Kaiteet on hitsattu lattate-
räksestä ja terästangoista, käsijohde on 
päällystetty muovikaistalla. Oik.: Autosuo-
jaan johtavan C-portaan kaiteet on valmis-
tettu pyöreästä teräsputkesta. Putket ovat 
nykyisin vaalean siniset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autosuoja 
 
Sisäpinta-alaltaan 149 m2 ja ulkomitoil-
taan 18,5 x 10 m kokoinen autosuojara-
kennus mitoitettiin neljälle rinnakkain py-
säköitävälle autolle. Jokaista autopaik-
kaa vastaavat parilliset ulko-ovet sijoitet-
tiin itäsivulle kohti Oskarinkujan liitty-
mää. Päädyn autopaikka toteutettiin lä-
piajettavana eli länsisivun eteläpäähän 
tuli yhdet pariovet. Rakennusvaiheessa 
tämä autopaikka eristettiin kahitiilisellä 
väliseinällä muista paikoista ja varustet-
tiin huoltosyvennyksellä eli ns. rasva-
montulla. Väliseinän sisään tehtiin pois-
toilmakanava. Autopaikka annettiin 
vuokralle yrityskäyttöön. Väliseinä on 
sittemmin purettu lähes kokonaan. Auto-
jen ohella samaan tilaan varattiin paikat 
palomiesten varusteille. Käyntiovi ulkoa 
sisälle sijoitettiin letkutornin juurelle sa-
malle sivulle autotallinovien kanssa. 
Oven yläpuolinen osa ulkoseinästä pa-
neloitiin samalle tasolle tallinovien 
kanssa. Hallin pohjoispäätyyn tuli yksi 
wc (133) ja käynti C-portaaseen. Porras-
huoneesta oli puolestaan käynti autosuo-
jan viereiseen, 17 m2:n päivystyshuonee-
seen (131), jonka pohjataso on autotallia 
hieman ylempänä samassa tasossa pää-
rakennuksen ykköskerroksen kanssa. 
 
 
 

Autosuoja urakan luovutuspäivänä 15.12.1961 (MVPK). Taustalla tii-
lestä muurattu väliseinä. 
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1. krs., yksityiskohta, autosuoja, rakennusaikainen muutos 
6.4.1961 (RakVa). Muutokset punaisella: päädyn ja sivun 
ikkunat sekä päätypaikan erottava väliseinä.  

 
 
Alla autosuojan leikkaus B1–C 4.6.1959 ja tämän alla 
sama leikkaus 15.4.1966 (MVPK). Uudempaan kuvaan on 
täydennetty huoltosyvennys ja iv-kanava. 

 

 
 
 
Autosuojan länsisivu ja ete-
läpääty. 
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Kalustoa autosuojan edustalla 
1989 (MVPK). Tallissa on 
vielä alkuperäiset paneloidut 
pariovet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yllä itäsivu ja uusitut nosto-ovet. Käyntioven yläpuolinen osa seinästä on la-
sitettu. Oikealla länsisivulla oleva läpiajettavan autopaikan pariovi, joka on 
säilynyt sivuille aukeavana ja paneloituna. 
 

 
 
 
 
 
Päivystyshuoneen vastainen sisä-
seinä autotallin pohjoispäädyssä. 
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Autosuoja itäsivun puolelta kuvattuna. 
 

Vas.: Autosuojan länsiseinää. Kesk. ja oik.: Autosuojan wc on alkuperäiskunnossa. 
 

 
 
 
 
 
 
Päivystyshuone sijaitsee pääraken-
nuksen puolella C-portaan ensim-
mäisellä kerrostasolla. Huone on 
nykyisin kuntoilutilana. Päivystys on 
nykyisin porraskäytävän toisella 
puolella toimistossa. 
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Muutokset 
 
Kylmäkeittiö 1966 
 
Ykköskerroksen salista (113) erotettiin vuo-
den 1966 piirustusten mukaan pienempi (4 x 
3 m) huone ulkoseinän puolelta. Samalla 
palautettiin umpeenmuurattu oviaukko keittiön 
ja salin välille. Huoneen käyttötarkoitus ei käy 
lupa-asiakirjoista selville. Huone oli varustettu 
kiinteällä työtasolla. Vuoden 1993 
muutoskuvaan tila on merkitty ravintolan 
kylmäkeittiöksi ja sali puolestaan yöbaariksi. 
Kylmäkeittiö on myöhemmin purettu. 
 
 
Muutospiirustus 1966 1. krs. (RakVa). Kuvan päälle on 
merkitty punaisella täytöllä uusi huone. Piirustuksen 
pohjana on lupakuva 1964. Tämän vuoksi baari näkyy 
mustalla rajauksella, vaikka lupa ei koske tätä osaa 
muutoin kuin keittiön oven osalta. 

 
 
 
 
 
 
Tarjoiluaukko 1993 
 

Vuonna 1993 myönnettiin 
rakennuslupa baarin ja keittiön 
väliseen seinään tehtävää 
tarjoiluaukkoa varten. Aukko on 
myöhemmin muurattu umpeen. 
 
 
 
 
Muutospiirustus 1993 1. krs. (RakVa). Puh-
kaistava seinä on korostettu punaisella. 

 
 
 
 
 
Kaukolämpö 1986 
 
Kiinteistö liitettiin kaukolämpöön elokuussa 1986, jolloin pannuhuoneet lämpökattilat kävivät tarpeetto-
miksi. Kattilahuone säilyi lämmönjakohuoneena.27 
 
Pohjaviemäri ja salaojat 1997 
 
Pohjaviemäri ja salaojitus uusittiin 1997.28 
 
  

 
27 TurkuEnergia 12.2.2020. 
28 MVPK. 
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Muutos päiväkodiksi 2014 
 
Keväällä 2014 VPK-talossa aloitti yksityinen päiväkoti Peppiina, jota varten tehtiin pintaremontti sekä pie-
niä rakenteellisia muutoksia. Ykköskerroksen sisäänkäyntiin lisättiin turvalasitus sisempään oveen. Ala-
kerran sali, joka oli lupahakemuksen mukaan viimeksi ollut toimistokäytössä, muutettiin päiväkodin toi-
minta- ja ruokailuhuoneeksi. Ikkunoiden alaosiin asennettiin turvakaiteet. Aulaan rakennettiin komero-
maiset naulakot. Aulan isompi wc muutettiin lasten vessaksi. Keittiön viereisistä vessoista toinen muutet-
tiin siivouskomeroksi. Toisessa kerroksessa juhlasali jaettiin kipsilevyseinin kahdeksi toimintahuoneeksi 
ja yhdeksi pienten lasten lepohuoneeksi. Salin itäpäädyn paljeseinällä erotettavasta tilasta tuli isojen las-
ten lepohuone. Paljeseinä korvattiin verholla. Aulasta saliin johtava pariovi muutettiin paljeoveksi. Toisen 
kerroksen kahvion paikalle tehtiin päiväkodin toimisto ja huoneesta erotettiin kevyin väliseinin uusi lasten 
wc sekä siivous- ja liinavaatekomero. Lupapiirustukseen kahvio oli merkitty entiseltä käytöltään kans-
liaksi, joten keittiö ja tarjoilulinja lienee purettu jo tätä ennen. Pääportaisiin asennettiin lapsiportit, lisäpin-
nat ja pyöreä käsijohde. Pääsisäänkäynnin sivuoven lasipinta verhoiltiin pääovien tavoin harvalaudoituk-
sella. Henkilökunnan suihku osoitettiin paloaseman käyttöön jääneestä entisestä talonmiehen asun-
nosta. Kolmannen kerroksen hallinnon huone säilyi myös palokunnan käytössä, samoin koko kellariker-
ros.29 
 
1. krs. muutos päiväkodiksi 2014 (RakVa). 
 

 
29 Pääpiirustukset RakVa. 
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Päiväkotia varten tontin pihamaa aidattiin kauttaaltaan. Vanha aita säilytettiin Raunintien puolella ja ton-
tin 7-1 rajalla. Uutta aitaa pystytettiin Oikotien puolelle sisäänkäynnin yhteyteen. Sisäänkäynti varustettiin 
teräsritiläluiskalla ja ulkoportaisiin lisättiin kaidepinnoja. Tontin sisäosa aidattiin erottamaan leikkipiha as-
faltoidusta alueesta. Leikkipiha sijoitettiin puretun vanhan palokuntatalon paikalle. Pihalle rakennettiin 
leikkimökki, keinut, tasapainopuomi ja hiekkalaatikko. Päiväkotisuunnitelman laati lietolainen rakennus-
arkkitehti Timo Suvanto. Rakennuslupa saatiin 6.2.2014 ja loppukatselmus pidettiin 14.4.2014.30 
 
 
 
 
 
Päiväkodin leikkipiha on rakennettu 
tontin lounaiskulmaan pienelle mä-
elle, jossa on nurmipohja ja jonkin 
verran puustoa.  

 
30 Pääpiirustukset RakVa. 

2. krs., muutos päiväkodiksi 2014 (RakVa). 
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Pääovella näkyy päi-
väkotikäyttö, jonka 
myötä sisäänkäynti 
on aidattu ja varus-
tettu portein ja luis-
kalla. Oven yläpuo-
lelle, sadekatoksen 
päälle on asennettu 
ulkoinen iv-kanava. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ykköskerroksen aulan isompi wc on päiväkotilasten 
käytössä. Tilassa on säilynyt alkuperäisiä pintoja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tarkemmin ajoittamattomia muutoksia 
 
Liiketiloja on muokattu eri aikoina kulloisenkin käyttäjän tarpeiden mukaan. Liikehuoneiden ikkunat ja 
ulko-ovi on uusittu. 
 
Eteläsivun rappaus on uusittu lämpörappaukseksi. 
 
Talonmiehen asunto on muutettu VPK:n toimistoksi. C-portaan ensimmäisen kerroksen porrastasan-
teelle on puhkaistu käynti toimistoon. 
 
Autosuojan itäsivun ulko-ovet on uusittu. Pariovet on muutettu nosto-oviksi. Käyntioven yläpuolinen osa 
seinästä on muutettu umpinaisesta paneeliseinästä ikkunaksi. Eteläpäädyn autopaikan nosto-oveen on 
lisätty käyntiovi. Autotallin takaovi on säilynyt ennallaan, mutta maalattu vaalean siniseksi. Samalla sä-
vyllä on maalattu C-portaan kaiteita ja huoltotilan vesijohtoja. 
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Kellarin polttoainevarasto on nykyisin soittokunnan varastona. Orkesterin entinen varasto on puolestaan 
yhdistetty palokunnan varusteiden säilytystiloihin, joista on poistettu väliseinät ja -ovet. 
 
Sisäpintoja on uusittu eri vaiheissa. Kellarikerroksessa sauna ja kerhotilat on uudistettu. Kellarin lattioille 
on asennettu muovimatto. Saunaosastolla toinen pukuhuoneista on poistettu purkamalla seinä pukutilo-
jen välistä, myös pukuhuoneiden ovet on poistettu. Löylyhuone ja pesuhuone ovat vaihtaneet paikkaa. 
Pesutupa on siirretty saunan pesuhuoneesta välinehuollon yhteyteen C-portaan pohjatasolle. Entisen 
pesuhuoneen eli nykyisen saunan ikkunoita on pienennetty ja ikkuna-aukkoon on lisätty iv-kanava. 
 
 
 
Ykköskerroksen aulan pieni wc (127–
128) on uudistettu kokonaan. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etualan matalat ikkunat kuuluvat 
saunan löylyhuoneeseen. Erillinen 
pikkuikkuna on pukuhuoneen. Sen 
oikealla puolella väestönsuojan 
poistumiskuilu. Saunan ikkunoiden 
yläpuolella keittiön ikkunat. 
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Säilyneisyys 
 

VPK-talossa on säilynyt runsaasti fragmentteja rakennusajalta eri puolilla rakennusta. Huonejako on 
pääpiirteissään alkuperäinen muualla kuin juhlasalissa. Ikkunat ovat alkuperäiset lukuun ottamatta lii-
kesiiven ja saunan ikkunoita, samoin ulko- ja sisäovet ovat enimmäkseen alkuperäiset. Sisäpintoja on 
maalattu eri aikoina. Lattiat ovat suurelta osin alkuperäiset. Vanhaa lattialaatoitusta on säilynyt keittiössä 
ja aulan isossa vessassa, joissa myös seinälaatat saattavat olla osittain rakennusajalta. Myös suurta-
louskeittiön yhteydessä olevan wc:n ja autotallin wc:n laatoitukset ovat alkuperäiset. Pääportaiden ja B-
portaan ylimpien syöksyjen askellankkujen pinnat on säilytetty, alimpien syöksyjen askelmapinnat on 
päällystetty uudelleen. C-porras on autenttinen lukuun ottamatta kaiteen maalisävyä. Pääaulassa on al-
kuperäiset valaisimet ja kuitulevytetty sisäkatto. Myös ullakkohuoneessa on vanha valaisin. Muualla suu-
rin osa valaisimista on vaihdettu ja tiloihin on asennettu uusia valaisimia. 
 
Julkisivupinnat ovat säilyneet alkuperäisinä eikä uusia aukotuksia eikä laajennuksia ole tehty. Liikesiiven 
ikkunoiden ja ulko-oven, autotallin ovien ja saunan ikkunoiden uusimisen vaikutus julkisivuun on melko 
vähäinen. Näkyvin ulkoinen muutos on pääsisäänkäyntiin lisätyt aidat, portit ja luiska. 
 

 
Vas.: Alkuperäistä naulakkoa on säilytetty pääaulan vaatesyvennyksessä. 
Oik.: Vanhoista rakennuksista tontilla on vielä ulkohuone sekä 1925 rakennettu ja 1930-luvulla laajennettu autosuoja. Raken-
nuksen eteläpäädyn sisäänkäynti on suoraan Raunintieltä. Autosuoja sijaitsee Taavetinkujan varauksen kohdalla. Ajoyhteys on 
järjestetty vanhan pääportin kohdalta autosuojan sivusta. 
 

Vas. ja kesk.: Kytkintaulu keittiössä ja asunnon eteisessä. Taulut ovat korsolaisen Hienoteräs oy:n valmistamat. 
Oik.: B-portaan toisen kerrostason ja juhlasalin välinen sisäovi. Sisäovet heloineen ovat enimmäkseen alkuperäisiä, mutta maa-
lattu harmaiksi.  
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