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Johdanto
Runosmäki, rakennettu kulttuuriympäristö on maankäytön tarpeisiin laadittu tiivis, maankäytön rakennushistorian
perusselvitys Runosmäen lähiön merkityksestä ja erityisistä arvoista. Selvityksessä on tarkasteltu alueen kulttuurihistoriallisia, kaupunkikuvallisia ja arkkitehtonisia ominaispiirteitä yleisellä tasolla.
Selvitys antaa valmiuksia alueen yleissuunnittelua varten. Raportin pohjalta voidaan eritellä kaupunkikuvan, rakentamisajan arkkitehtuurin ja kulttuurihistorian kannalta merkittävimmät tekijät, joiden käsittelyä voidaan jatkossa tutkia tarkemmin osana alueen uudistamista.
Raportti on yksi Runosmäen yleissuunnitelman esiselvityksistä. Yleissuunnitelman tarkoitus on antaa tukea alueen
tulevalle yleis- ja asemakaavoitukselle. Suunnitelmassa tutkitaan alueen rakennetta, liikenteen sujuvuutta ja muutostarpeita, palveluverkon ylläpidon edellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia, lisä- ja täydennysrakentamista ja
siihen liittyviä periaateratkaisuja (asukasviihtyvyys, liikenne, pysäköinti, taloudellisuus) sekä alueen viheralueita.
Suunnitelma määrittää suuntaviivat alueen kehittämiselle ja luo pohjan tarkemmalle suunnittelutyölle. Runosmäen yleissuunnitelma on valmisteilla olevan yleiskaavan (Yleiskaava 2029) osaselvitys.

Selvitysalue
Selvitys kattaa Signalistinkadun ja Nostoväenkadun välisen kanta-Runosmäen alueen sekä tähän liittyvät kerrostaloalueet: etelässä Pallin alueen sekä pohjoisessa Kiikun ja Aurinkolaakson alueet.
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Runosmäen asemakaavaluonnoksen pohjalta laadittu pienoismalli 1971 (ATR-toimistot).

Runosmäen kaavoittaminen ja rakentaminen
Lähiörakentamisen kiivaimman ajan kynnyksellä, vuonna 1969 valmistuneessa ns. Kivisen yleiskaavan luonnoksessa (Arkkitehtitoimisto Olli Kivinen 31.3.1969) Runosmäki oli osoitettu suurelta osin pääasiallisesti asuintoimintoja
sisältäväksi korkeahkon tehokkuusasteen taajamaksi. Runosmäki oli tosin merkitty pinta-alaltaan nykyistä pienemmäksi.
Vuonna 1971 alueen asukasluku oli 244, ja jo seuraavana vuonna lähes tuhat. Suurimmillaan Runosmäki oli 1980luvun alussa, jolloin asukkaita oli yli 9 000. Nykyisin asukkaita on noin 7 300: Runosmäen ruutukaava-alueella
5 500, Pallissa noin 800 ja Lipunkantajankadun laajennusosassa, Aurinkolaaksossa noin 1 000.
Kaupunginvaltuusto päätti 1969–1971 asuntotuotanto-ohjelman yhteydessä solmia aluerakennussopimuksen
Rakennus Oy:n ja Urakoitsijat Oy:n kanssa. Asukkaita tulisi tässä vaiheessa yhteensä 3 475 (sis. palvelutalo). Tammikuussa 1970 molemmille rakennusliikkeille annettiin lisää alueita ja samalla Turun Asunnontuotanto Oy sai
oman alueensa. Rakennus Oy ja Urakoitsijat Oy tilasivat asemakaavaluonnoksen arkkitehti Risto Mäkitalolta. Syyskuussa 1968 päivätty luonnos hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 8.10.1968. Jatkosuunnitteluun rakennusliikkeet
palkkasivat ATR-toimistot Oy:n Suunnittelutoimisto Blomstedt–Krogius–Pettersson–Tuomisen.
Runosmäen kaupunginosan asemakaavaluonnos valmistui 1969 ja se käsitti lähes koko nykyisen lähiön alueen.
Sen mukaisesti vahvistettiin ensimmäinen asemakaava samana vuonna. Tällä kaavalla ryhdyttiin 1969–1970 rakentamaan alueen länsiosia, kuten korttelin 2 tonttia 2 eli Piiparinpolku 8:a sekä Majoitusmestarinkatua ja Signalistinkatua. Runosäen kaavaa muutettiin hieman 1970 (asemakaavanmuutos 1/1970). Toteutus tapahtuisi vaiheittain ja lopulliseksi mitoitukseksi määriteltiin 9 000 asukasta, joka siis toteutui 1980-luvun alkuun mennessä. ATR4

toimistot työsti koko Runosmäen kattavaa luonnosta vielä 1972 saakka ja laati alueesta pienoismallin. Itäisen
Runosmäen osalta asemakaava vahvistettiin 1972 (asemakaava 18/1972), kolme vuotta myöhemmin kuin alueen
rakentaminen oli alkanut lännestä. Runosmäki oli 1970-luvulla Turun suurin rakennuskohde, ja sen suunnitteluun
kiinnitettiin pienempiä alueita enemmän huomiota. Erityisesti liikenteen järjestely, toiminnallinen tehokkuus ja
palveluiden läheisyys olivat suunnittelun keskiössä. Runosmäki suunniteltiin yksinomaan kerrostaloalueeksi, kun
muissa Turun lähiöissä talotyyppejä oli useampia.
Runosmäki toteutettiin pääasiassa asemakaavoilla 1/1970 ja 18/1972. Näiden suunnittelualueelle hyväksyttiin asemakaava
jo 1969, jonka pohjalta alueen länsiosiin nousi ensimmäiset rakennukset. Pohjoisessa oleva Aurinkolaakso perustuu asemakaavaan 4/1990. Kartta Antikainen 2012 a, 38.

Runosmäen kaavaa havainnollistava pienoismalli vuodelta 1972 on
yksityiskohtaisempi kuin edellinen
pienoismalli. Mallista erottuu
hyvin erilliset autoille varatut alueet sekä puu-istutuksin varustetut
kävelyraitit. Kuva kaupunkisuunnittelun arkisto.
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Hallinnollisesti Kaerlan kaupunginosaan kuuluva Palli Rauramäentien molemmin puolin ei sisältynyt varsinaiseen
Runosmäen asemakaavan suunnittelualueeseen, mutta sen voi katsoa kuuluvan toiminnallisesti osaksi Runosmäen lähiötä. Raurameäntien lamellitalokortteleita rakennettiin samaan aikaan kuin Runosmäkeä aloitettiin 1960- ja
1970-lukujen vaihteessa. Sama koskee eri kaavalla 1973–75 rakennettua korttelia 34 Runosmäenkadun varressa.
Runosmäkeä rakennettiin tasaiseen tahtiin ympäri aluetta koko 1970-luvun ajan. Tuona aikana toteutettiin myös
alueen palvelut, joista ensimmäisenä valmistui myymälärakennus Piiparinpolku 4:än. Ennen Runosmäen rakentamisen etenemistä itäisiin osiin oli väliaikainen myymälä ja kioski Munterinkadun ja Majoitusmestarinkadun risteyksessä. Ensimmäinen varsinainen kauppa muutettiin myöhemmin ravintolaksi ja purettiin 2013 sen tilalle
nousseen asuinkerrostalon tieltä.
Ilmakuva vuodelta 1973
kertoo, miten koko Runosmäki oli jo hahmoteltu.
Rakentaminen alkoi alueen
länsiosista. Kuvassa näkyy
myös Runosmäen vanha
maankäyttö peltoina ja
niittyinä. Vanhaa rakennuskantaa näkyy mm. Signalistinkadun ja Majoitusmestarinkadun risteyksen kohdalla, jossa nykyisin on Huomenpuisto-niminen viheralue. Kyseinen viheralue on
vanhaan maankäyttöön
liittyvää entistä pihapiiriä ja
puistossa kulkeva polku on
vanha, entiselle talolle johtanut tienpätkä. Kuva
TeklaGISilmakuvayhdistelmä / Kiinteistöliikelaitos.

As Oy Runostoltin (Stoltinkatu 14) pihalla, Huomenpuistoon rajautuvan polun
varressa kasvaa harvinaisia Taalainmaan koivuja, joilla on syväliuskaiset lehdet.
Kuva Jimi Antikainen.

Alkuperäiseen Runosmäki-suunnitelmaan kuului kolme päiväkotia, joista viimeisin rakennettiin vasta 1988 Parolanpolku 4:än. Seuraavana vuosikymmenenä alkoi Runosmäen täydennyskaavoitus, joka on jatkunut näihin päiviin
saakka nimenomaan palvelurakennusten toteuttamisena. Lisäksi Runosmäki on täydentynyt vuosituhannen vaih6

teessa ns. Aurinkolaaksolla. Oman asuinkorttelikokonaisuutensa muodostava alue sijaitsee Lipunkantajantien
varrella, Runosmäen pohjoisosassa Vahdontien varressa.
Kanta-Runosmäkeä rajaavien teiden ulkopuolelle on rakennettu Turun lyseo ja lukio 1994, Terveyskeskus 2006 ja
Emmi-koti 2010. Vuonna 2013 alkoi asumisen täydennyshanke terveyskeskuksen yhteydessä ja Piiparinpolun varressa, jossa entinen matala liikerakennus on korvattu 8-kerroksisella kerrostalolla. Terveyskeskus ja uudet asuinrakennukset sen vieressä ovat ensimmäiset hankkeet, jotka ovat ottaneet toteutumattoman Pohjoiskaaren eli
pohjoisen kehäväylän tilavarauksia uuteen käyttöön. Piiparinpolun kohde on taas ainoa Runosmäen ruutukaavaalueen sisäinen täydennyshanke.
Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 valmistui 2010 kaupunkiseudun yhteiseksi maankäytön tavoitteeksi.
Runosmäen asuinalue on siinä osoitettu täydentyväksi asuinalueeksi. Rakennemallin mukaan Runosmäen asukasmäärä kasvaisi 500 asukkaalla vuoteen 2025 mennessä. Tämä lisäys vaatisi uutta asuinkerrosalaa n. 25 000 m2.
Joukkoliikenne järjestettäisiin aluksi runkobussilla, myöhemmin mahdollisesti raitiotiellä. Valmisteilla oleva Yleiskaava 2029 perustuu rakennemalliin. Yleiskaava on tällä hetkellä kehityskuvavaiheessa, jossa tutkitaan tarkemmin
millä eri tavoin kasvu voitaisiin toteuttaa, ja millaisia vaikutuksia eri ratkaisumalleilla on.

Runosmäen ympäristö ja kaupunkikuva
Runosmäki (7 300 asukasta) on Turun suurista lähiöistä toinen yhdessä Varissuon (n. 8 800 asukasta) kanssa. Nämä kaksi asuinaluetta ovat aitoja tytärkaupunki-ideaan perustuvia lähes itsenäisiä keskuksia, joissa on kattavat
lähipalvelut ja erinomaiset joukkoliikenneyhteydet.
Runosmäki muodostaa myös kaupunkirakenteellisesti itsenäisen ja ehjän rakennetun ympäristön kokonaisuuden,
jota ympäröi etelässä ja lännessä laajat virkistysalueet. Kompaktikaupunki-idean mukaisesti korttelit ovat melko
intensiivisesti rakennettuja ja aluetta ympäröivät virkistysalueet ovat suuria. Viheralueet ovat merkittäviä koko
pohjoisen Turun asukkaille ja ne ovat luonnonoloiltaan arvokkaita. Nunnavuori on luonnonsuojelualuetta ja siellä
sijaitsee mm. pirunpelto, Turun seudun huomattavin geologinen muinaisranta. Kallioalueella on useita jääkautisia
nähtävyyksiä. Korkealta mäeltä, kuten korkeampien talojen ylimmistä kerroksistakin avautuu huikaisevia näkymiä
yli koko kaupungin. Nunnavuori on pääosin kuivaa mäntykangasta ja rinteiden alaosissa kasvillisuus muuttuu jopa
lehtomaiseksi. Erityisesti etelä- ja kaakkoisrinteellä kasvaa laajalla alueella pähkinäpensaita. Nunnavuoren erikoisuus on metsämaarianheinä, jota kasvaa mäen länsirinteellä.
Runosmäki-niminen metsäinen kalliomäki rajaa asuinaluetta Tampereen valtatien suuntaan. Runosmäen kaakkoisosassa on sisäänkäynti alueelle, ns. ”Runosmäen portti”, josta Tampereentien kautta saavutaan alueelle. Runosmäen portin kaupunkikuva on sen merkitykseen nähden jäsentymätön ja keskeneräisen oloinen. Tiiviisti asuttuun Runosmäkeen verrattuna sisäänkäyntialueen maankäyttö on melko tehotonta. Pohjoisessa Runosmäkeä
rajaa Vahdontien varressa teollisuuden käytössä olevat alueet.
Kuten edellä kuvatusta täydennyshankkeiden sijoittumisesta voi päätellä, kanta-Runosmäki on hahmoltaan säilyttänyt alkuperäisen muotonsa. Suurimmat muutokset aluerakenteessa ovat tapahtuneet alueen laajenemisena ns.
ruutukaava-alueen ulkopuolelle. Tämä on ollut melko luonnollista, sillä Runosmäki on sitä rajaavien väylien sisällä
ikään kuin valmis kokonaisuus. Sen ulkopuoliset alueet ovat olleet rakentamattomia ja niiden hankkiminen rakennuttajan kannalta helpompaa kuin taloyhtiöiden tonttimaiden jalostaminen.
Kaupunkikuvan kehittämisen kannalta oleellisimmat osa-alueet ovat alueen kokoava Piiparinpolun varsi sekä alueen sisääntulo eli ns. Runosmäen portti ja lisäksi paikoitusalueiden dominoimat miljööt erityisesti Nostoväenkadun ja Majoitusmestarinkadun varrella sekä Varusmestarintien alkupäässä. Varusmestarintie liittyy Runosmäen
porttiin eli Tampereentien puoleiseen sisääntuloalueeseen, joka on kaupunkikuvan kannalta sen heikon esteettisen tason ja keskeisen sijainnin vuoksi kriittisin alue. Tässä osassa on myös luonteeltaan erilaisia kaupunkimiljöitä
(kerrostalo–Runosmäki, Pallin alue, pientalovaltainen Kaerla ja Pallin ostoskeskus), joiden liittyminen toisiinsa on
löyhää ja alueiden rooli on hieman epäselvä. Toisin sanoen tässä osassa erilaiset toiminnot eivät muodosta eheää
kokonaisuutta ja kaupunkikuvaa leimaa kaupunginosan kokoon ja merkitykseen suhteutettuna ongelmallinen
jäsentymättömyys. Alueen asukkaiden kannalta aktiivisin ja sosiaalisesti merkittävimmän alueen painotus on osin
siirtymässä Piiparinpolulta Runosmäen portin alueelle. Tämä lisää edelleen portin roolia ja toisaalta haastaa alu7

een vanhan sydämen, Piiparinpolun roolin uudelleenarviointiin. Tässä yhtälössä mielenkiintoiseksi nousee näitä
kahta osaa yhdistävä Stoltinkatu ja sen merkityksen puntaroiminen alueen uudistamisessa.
Runosmäen kallioiselle ja metsäiselle
pohjoispuolelle rakennettiin pistetalokortteleita avoimen korttelirakenteen periaattein ympärillä olevan
katuverkoston muodostaessa urbaanin ruutuverkon. Pihapiireissä hyödynnettiin olevaa kasvillisuutta ja
pinnanmuotoja. Kuvassa arkkitehtitoimisto Pekka Pitkäsen suunnittelemia taloja, etuvasemmalla As oy
Raskinahde (Majoitusmestarinkatu
9), oikealla As oy Raskintornit (Raskinpolku 3). Samantapaista miljöötä
nousi samoihin aikoihin Suikkilaan.
Kuva Simo Rista.

Lotta Kindberg (2013, 60) on arkkitehtuurin diplomityössä tutkinut Runosmäen kehittämistä. Työssä on
kiinnitetty erityistä huomiota ”Runosmäen porttiin” ja ehdotettu sen
kehittämistä ydinkaupungin kehällä
olevana urbaanina solmupisteenä.
Täydennysrakentaminen voisi hänen
visioissaan olla tiivistä ja matalaa,
pihapiirejä ja selkeitä reunoja luovaa.

As oy Raskintornien (Raskinpolku 3) julkisivuremontti voitti2010 AKHA ry:n ja Julkisivuyhdistys
r.y.:n Julkisivuremontti-kilpailun. Tuomarit pitivät
saneerausta onnistuneena esimerkkinä erilaisten
tarpeiden ja toimintaympäristöjen huomioimisesta. Julkisivussa on säilytetty 1970-lukulainen ilme,
mutta samalla tuotu rakennus 2010-luvulle. Kuvat
Julkisivuyhdistys ry.
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Runosmäen kaupunkikuva on 1970-luvulle ominaista, vahvaan ja ruutumaiseen katuverkkoon sekä liikennemuotojen erotteluun perustuvaa kompaktikaupunkia. Rakennukset on sommiteltu kortteleiksi, jotka jakautuvat umpipihamaisiin mataliin lamellitalokortteleihin ja avoimiin pistetalokortteleihin. Matalat korttelit on sijoiteltu alueen
eteläosiin alaville alueille, jotka ovat entisiä pelto- ja niittymaita. Pistetalot korostavat alueen luontaisia korkeuseroja, ne on sijoiteltu kallioisille ja metsäisille osille Runosmäen pohjoisosiin.
Alueen korttelien toteutus jaettiin alun perin eri rakennusliikkeille, jottei kortteleista tulisi liian samankaltaisia.
Käytännössä saman rakennusliikkeen urakoimat talot olivat kuitenkin keskenään samanlaisia, mistä syystä korttelit saivat yhtenäisen ilmeen. Eri rakennusliikkeiden kohteet erotti erilaisista värisommitelmista, joita kukin urakoitsija käytti myös muissa rakennuskohteissaan Runosmäen ulkopuolella. Rakennusten ulkoasun suhteen Runosmäki on nykyisin melko pitkälle uudistunut. Huomattava osa alueen julkisivuista on korjattu. Korjauksia on
tehty yksittäisten kiinteistöjen tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan, joten korttelien sisälläkin on vaihtelevia
ratkaisuja. Osa rakennuksista on uudistettu 1970-luvun henkeen, osassa ratkaisut ovat olleet selkeämmin modernisoivia.

As oy Stoltinmajan julkisivu on täysin uudistunut vesikattoa myöden, Stoltinkatu 1. Rakennus on alkujaan
ATR-toimistojen suunnittelema. Kuva Samuli Saarinen.

As Oy Kiikkuri, Piiparinpolku 21. Heikki Sarainmaan suunnittelemissa rakennuksissa
korostui elementtijako ja ruutujulkisivun rasterimainen ja symmetrinen julkisivukäsittely.
Elementin ulkopinnat ovat tyypillisesti pientä
klinkkerilaattaa. Piirustus on vuodelta 1974.
Rakennusvalvonnan arkisto.

Runosmäen halkaisee itä–länsisuunnassa Piiparinpolku-niminen kävelykatu, joka on alueen eri puolia määritelevä
aihe. Sen varrelle on sijoitettu lähes kaikki alueen palvelut, jotka tiivistyvät Stoltinkadun tuntumaan. Piiparinpolku
jakaa Runosmäen etelän umpinaisiin lamellitalokortteleihin ja pohjoisen avoimiin tornitalokortteleihin. Samalla
väylä jakaa alueen topografisesti matalaan ja korkeaan Runosmäkeen niin luonnonympäristön kuin rakennetun
ympäristönkin osalta. Piiparinpolku yhdistää Runosmäen viereiseen Nättinummen lähiöön, jonka rakentaminen
alkoi hieman aiemmin 1966.
9

Leikkauskuva (Kindberg 20.11.2013, 17) havainnollistaa, miten rakentaminen seuraa Runosmäen luontaista topografiaa.
Alueen sisällä korkeuserot ovat maltillisia. Korkeista kerrostaloista, samoin kuin aluetta ympäröiviltä mäiltä avautuvat näköalat kertovat kuitenkin, kuinka korkealla muuhun kaupunkiin verrattuna Runosmäki sijaitsee..

Näkymä Majoitusmestarinkadun ja Piiparinpolun risteyksestä pohjoiseen. Liikenteelliset
näkökulmat ovat olleet keskiössä Runosmäen suunnittelussa. Liikenteen sujuvuus ja
pysäköinnin helppous sekä moottoriliikenteen erottaminen pihapiireistä ovat sinänsä
mainioita tavoitteita. Toisaalta liikennekeskeisyydestä aiheutuu tämänkaltaisia asfalttikenttien hallitsemia, esteettisesti heikkotasoisia ympäristöjä. ”Supermarketmaisemaa”
on lisäksi Runosmäen sisääntuloalueella
(Tampereentieltä Varusmestarintielle) sekä
Nostoväenkadun varrella. Kuva Samuli Saarinen.
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Rakennuskanta
Asuinrakennukset
Rakennuksia on suunnitellut pääasiassa kolme suunnittelijaa: Arkkitehtitoimisto Pekka Pitkänen, Heikki Sarainmaa
ja ATR-toimistot Oy. Pitkänen ja Sarainmaa olivat paikallisia suunnittelijoita. ATR-toimistot oli helsinkiläinen ja se
koostui kolmesta erillisestä arkkitehtitoimistosta, Runosmäessä suunnittelusta vastasi Suunnittelutoimisto Blomstedt–Krogius–Pettersson–Tuominen. Alueen rakennuksia vertailtaessa erottuu hyvin Pekka Pitkäsen toimiston
nauhamaiset ja horisontaaliaiheiset kerrostalot sekä 1970- ja 1980 -luvuille tyypillisemmät ruutujulkisivut, ATRtoimistojen kohteissa ne ovat pesubetonia, Sarainmaan kohteissa keraamista laattaa. Pallin taloja lukuun ottamatta Sarainmaan kohteissa erityispiirteenä on mosaiikkimaisesti sommitellut klinkkerit. ATR-toimistojen kohteissa tyypillistä on ollut tumman ja vaalean pesubetonin sommittelu ikkunallisten elementtien kohdalla. Pitkäsen
toimiston rakennuksissa julkisivumateriaaleina on käytetty pesubetonia ja sileävalubetonielementtiä tai kevytbetonia ja talot ovat olleet väriltään valkoisia tai harmaita (rouhepintana esim. ”Paraisten valkoinen kalkkikivi” tai
”Parkanon graniitti”). Lisäksi useassa Pitkäsen kohteessa ikkunoiden kehykset ovat olleet kirkkain perusvärein
maalattuja.
Osassa julkisivukorjauksissa on ollut selvästi havaittavissa viittaukset alkuperäiseen väri- ja kuviosommitteluun,
osassa taas on pyrkimyksenä ollut luoda selkeämmin uutta ilmettä. Runosmäki on alkujaan suunniteltu toteutettavan vaihtelevasti. Ajan rakennustapa ja käytettävät vaihtoehdot kuitenkin rajasivat toteutusta ja varsinkin korttelikohtaiset toteutukset olivat yhtenäisiä. Julkisivuissa voidaan jatkossakin sallia yksilöllisiä valintoja, joskin talon
olemuksesta lähtevät ratkaisut ovat aina hyvä lähtökohta muutosvaihtoehtoja punnittaessa. Korttelikohtainen
yhtenäisyys luo kaupunkikuvallista harmoniaa ja tasapainoa, joten kortteleissa olisi hyvä pyrkiä tietyn linjan noudattamiseen tulevissa korjauksissa.
Karttaan on merkitty Runosmäessä eniten suunnitelleiden toimistojen kohteet. Numerot ovat korttelien numeroita. Kartta

Antikainen 2012 a, 43.
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Korttelit 1,2 ja 8
Asuinrakennuksista on paikallaan syventyä hieman Runosmäen lounaisosan kortteleihin 1,2 ja 8. Kortteleissa on
ATR-toimistot Oy:n Suunnittelutoimisto Blomstedt–Krogius–Pettersson–Tuomisen suunnittelemia taloja, joiden
ratkaisut ovat poikkeuksellisia. Korttelin 1 ja 8 (Signalistinpolku 2–8 / Parolanpolku 1–4) yhdyskäytävin varustetut
lamellitalot perustuvat työryhmän Blomstedt–Petterson–Tuominen–Kahri voittamaan, Rakennus Oy:n järjestämään tyyppitalokilpailuun vuodelta 1969. Kilpailu liittyi elementtirakentamisen kehittämiseen (ei siis Runosmäen
suunnitteluun sinänsä). Kilpailun tarkoitus oli mm. lisätä arkkitehtien kiinnostusta teolliseen rakentamiseen ja
toisaalta tuoda vaihtelua tiukasti normitettuun tuotantoon. Kilpailussa ideoidun lasitetun yhdyskäytävän kautta
on voitu vähentää porraskäytävään käytettäviä neliöitä, ja näin voitu kasvattaa asuintiloja. Suunnitelmaan sisältyi
myös vaihtelevien kortteliratkaisujen mahdollistaminen sekä parvekkeiden vapaa sijoittaminen, jota ei kuitenkaan
Runosmäen toteutuksessa hyödynnetty. Suunnittelussa olivat mukana rakennustoimistot Puolimatka, Ruola ja
Salpa.

Kortteli 1, As Oy Nunnanlehto, Signalistinpolku 4,
ATR-toimistot oy 1974. Kuva Simo Rista. Rakennuksiin on myöhemmin asennettu pulpettikatto.

Kortteli 8, As Oy Nunnankumpu, Parolanpolku 4 ATR-toimistot oy 1973. Julkisivussa erottuu ATR:n kohteille tyypillinen tumman ja vaalean pesubetonin vaihtelu ikkunan ympärillä.

Toinen poikkeuksellinen konsepti on korkea pistetalo, jossa julkisivun ilmettä on kevennetty epäsymmetrisin parvekesommitelmin (kuva s. 16). Näitä taloja on Runosmäessä kolme kappaletta osoitteessa Piiparinpolku 6–8 (kortteleissa 1 ja 2). Ajan henkeä kuvaten mainittakoon, että rakennusliike oli vastustanut ylimääräisiä kustannuksia
aiheuttavaa parvekeratkaisua, ja oli tämän johdosta laskuttaa arkkitehtitoimistoa. Edellä mainitut rakennukset
ovat laatuaan Turun ainoat.
Yleisilmeeltään korttelien 1,2 ja 8 rakennukset ja korttelijärjestelmä edustavat hyvin aikansa rakentamista. Osaan
korttelin 1 taloista on asennettu pulpettikatto, mutta kaikissa lamellitaloissa on kuitenkin säilynyt ikkunoiden ym12

pärillä olevat tummemmat ”korosteosat” eli talot ovat edelleen kaksivärisiä. Esimerkiksi Runosmäen kaakkoisosassa kortteleiden 30 ja 31 talot ovat olleet alun perin aiheeltaan samanlaisia, mutta julkisivumuutosten yhteydessä tätä kaksivärisyyttä ei ole säilytetty. Tällä osalla Runosmäkeä (korttelit 1,2 ja 8) on muita asuinkortteleita
enemmän arkkitehtonista, kaupunkikuvallista ja kulttuurihistoriallista merkitystä, mikä tulisi ottaa huomioon
mahdollisissa muutoksissa.
Työryhmän Blomstedt–Petterson–Tuominen–Kahri kilpailuvoittoa M-neliö esiteltiin arkkitehtiliiton Arkkitehtuurikilpailuja
1/1969 (vas.) ja Suomi rakentaa 4 (1970, oik.) -julkaisuissa.

Pallin alueen 1970–71 valmistuneet talot ovat Runosmäen
ensimmäisiä. Heikki Sarainmaan suunnittelemat talot ovat
erikoisia, koska niiden toinen julkisivu on 1960-luvulle ominaista nauhajulkisivua, kun taas toinen puoli taloista näyttää
enemmän 1970–1980-lukukaiselta ruudullisine rasterijulkisivuineen. Rakennukset ovat alkujaan olleet pastellinsävyisiä,
kuten lähialueen rintamamiestalotkin. Ilmeisesti väreillä
pyrittiinkin luomaan kaupunkikuvallista yhteyttä erilaisten
alueiden välille. Kuvat Jimi Antikainen.

Julkiset rakennukset
Julkisten rakennusten ja Piiparinpolun merkitys
Runosmäen palvelurakennuksista suuri osa on rakennettu samaan aikaan kuin lähiön muu rakennuskanta. Julkisten rakennusten suunnittelijoina ovat olleet pitkälti samat tahot, jotka ovat suunnitelleet alueen asuinrakennuksiakin. Turun kaupungin talorakennusosastolla on suunniteltu Runosmäen nuorisotalo ja Piiparinpolku 4:n päiväkoti, jolla täydennettiin alueen päivähoitopalveluja vuonna 1988.
Runosmäessä, kuten lähiöissämme yleensäkin, julkiset rakennukset ovat erityisen käyttönsä, kokonsa, sijaintinsa
ja monistamattomuutensa vuoksi usein arkkitehtonisesti eri tavoin merkityksellisiä kuin asuinrakennukset. Runosmäen suunnittelussa oli erityisenä piirteenä palvelurakennusten sijoittaminen Piiparinpolun varteen. Vain
kävelylle ja pyöräilylle sallittu Piiparinpolku muodosti näin asukkaat yhteen tuovan urbaanin kylänraitin, jonka
13

kaupunkikuva poikkeaa oleellisesti asuinkortteleista. Rakennukset ovat kloonattuihin asuinrakennuksiin verrattuna arkkitehtonisesti yksilöllisiä, erimittakaavaisia ja niiden lomaan on sommiteltu viheralueita ja aukiomaisia tiloja. Julkisten rakennusten merkitystä Runosmäen kulttuuriympäristössä voi siten painottaa asuinrakennuksia vahvemmin. Julkisiin rakennuksiin ja niiden käyttöön liittyy usein kuitenkin asuinrakennuksia enemmän muutostarpeita ja usein myös kunnossapidon ja ajanmukaisuuden ongelmia. Piiparinpolku ja sen varren rakennukset ovat
kuitenkin keskeisin osa Runosmäen rakennettua ympäristöä. Sen kehittämiseen on jatkossakin hyvä suhtautua
alueen sydämenä. Toimintojen painopisteissä saattaa kuitenkin olla palveluverkon muutosten vuoksi tarkistettavaa.

Alkuperäiseen lähiösuunnitelmaan kuuluneet julkiset rakennukset ja toimitilat
Pekka Pitkänen:
Parolanpolku 9, päiväkoti 1973
Piiparinpolku 19, Runosmäen koulu ja kirjasto 1979
Piiparinpolku 18, päiväkoti 1979
Heikki Sarainmaa:
Runosmäen vanhainkoti 1975
Piiparipolku 24 liikerakennus (K-Runosmarket) 1975, laajennus Kesko oy:n rakennustoimisto, perusparannus
2013, arkkitehtitoimi Leino Oy / Narmaplan Oy
Piiparipolku 23 (monitoimitalo: liikerakennus/vanha terveysasema) monitoimitalo 1978
ATR-toimistot:
Piiparinpolku 3, Luolavuoren koulu / Piiparinpolun yksikkö 1974
Piiparinpolku 4, myymälärakennus 1971, purettu 2013, tilalle asuinkerrostalo
Piiparinpolku 16, Runosmäen srk-keskus ja liikerakennus 1976
Turun kaupungin talorakennusosasto:
Piiparinpolku 13, nuorisotalo 1979
Piiparinpolku 4, päiväkoti 1988
Julkiset rakennukset kuvaavat asuinrakennuksia paremmin
aikakauden arkkitehtonisia tavoitteita. Runosmäen nuorisotalo (Piiparinpolku 13) on suunniteltu kaupungin omana työnä
Turun talorakennusosastolla 1979. Kuva Samuli Saarinen.

Piiparinpolun vartta rytmittävät aukiot, istutukset sekä julkisten
rakennusten ja liikkeiden sisäänkäynnit. Kuvassa ATRtoimistojen suunnittelema srk-talo ja liikerakennus, Piiparinpolku 16. Kuva Samuli Saarinen.
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Uudet julkiset rakennukset ja alueen laajeneminen
Lähiön laajennuksina on myöhemmin toteutettu terveysasema 2006, Turun lyseon koulu ja lukio 1994 sekä palvelutalo Emmi-koti 2010. Julkiset rakennukset on toteutettu asuinlähiön ulkopuolisina laajennuksina aluetta kiertävien teiden varsille. Terveyskeskus on rakennettu toteutumattoman kehäväylän tievarauksen osalle, ja tämän
viereen on 2014 valmistunut myös kahden asuinkerrostalon kokonaisuus (ArkAboa / Pia Helin). Yleissuunnitelmassa on tarpeen määritellä, jatkuuko Runosmäen laajeneminen sektorimaisesti, kehämäisesti vai ainoastaan
rajattuihin suuntiin.
Piiparinpolun länsipäässä on pieni lähipalvelujen kokonaisuus etäämmällä Runosmäen keskuksesta, joka sijoittuu väylän keskiosiin ja siitä itään. Kuvassa Luolavuoren
koulu, Piiparinpolun yksikkö, jonka on suunnitellut ATRtoimistot 1973. Rakennus on alkujaan Runosmäen kansakoulu, alueen ensimmäinen koulurakennus. Taustalla näkyy Piiparinpuiston kenttä. Koulua vastapäätä on lisäksi
päiväkoti. Sen viereisellä tontilla oli myös pieni liikerakennus, jossa toimi aluksi elintarvikemyymälä, sittemmin ravintola. Rakennus on korvattu pistetalolla 2013. Kuva Simo
Rista.

Koulurakennus on korjattunakin säilyttänyt hyvin aikakautensa tyylin ja moduulimaisen sommittelunsa. Kuva Samuli
Saarinen.

Nunnavuoren palloiluhalli, Piiparinpolku 22, ATR-toimistot 1974. Halli on aktiivisessa
käytössä ja sitä vuokrataan jatkuvasti alueen ulkopuolisille käyttäjille. Rakennus on
peruskorjattu. Sisäänkäyntiä hallitseva, porrashuoneen teräslasiseinä on säilynyt hyvin,
muutoin rakennus on uudistunut. Vasemmalla rakennus ennen uudistusta, ylhäällä
jälkeen. Kuvat Samuli Saarinen.
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Runosmäen koulu (Pekka Pitkänen 1979), kuten muutkin tärkeimmät palvelut sijoitettiin Piiparinpolun keskivaiheille. Koulun
toiminta tällä tontilla on päättymässä. Samaan aikaan Runosmäen toiminnallinen painopiste on vähitellen siirtymässä terveysaseman suuntaan, minkä vuoksi näitä alueita yhdistävän Stoltinkadun merkitys alueen kehittämisessä korostuu. Lisäksi
pohdittavaksi tulee Piiparinpolun uudelleenprofilointi.

Piiparinpolun varressa on myös asuinrakennuksia. Kuvassa Koy Nunnanpelto,
Piiparinpolku 6, jonka on suunnitellut ATR-toimistot. Rakennuksen julkisivut on
uusittu. Julkisivun elävöittämiseksi tehdyt porrastukset ja epäsymmetriset parvekesommitelmat kuuluvat alkuperäisiin aiheisiin. Kohde on Runosmäen ensimmäisiä rakennuksia, jotka toteutuivat jo alueen ensimmäisen asemakaavan (1969)
mukaan. Kuva Samuli Saarinen.
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Johtopäätökset – kulttuuriympäristön arvot, haasteet ja kehittämisen
tavoitteet
Selkeästi hahmottuva 1970-lukulainen kaupunginosa
– Alueella näkyvät sekä rakennusajalle tyypilliset piirteet sekä eläminen ajan mukana
– Suomen mitassa suuri lähiö, jonka kaavallisiin ratkaisuihin on aikanaan käytetty runsaasti
osaamista; kehittämisessä voidaan tukeutua perusideoihin ja ajanmukaistaa niitä nykyisen
osaamisen ja tiedon perusteella
– Kehittämisessä harkittava, missä kohdin tavoitteena on edelleen alueen selkeä rajautuminen ja
missä hallittu kasvaminen kohti ympäröiviä alueita
Liikenteelliset ratkaisut keskiössä
– Alue jäsentyy liikkumiseen ja toiminnallisuuden perusteella osakokonaisuuksiksi (kävelyraitit,
pihapiirit, moottoriliikenne)
– Autottomat pihapiirit ja liikenteeltä rauhoitetut kävelyosuudet ja puistikot ovat viihtyisyyden
kannalta tärkeässä asemassa
– Osassa aluetta autojen ja paikoitusalueiden korostunut asema heikentää kaupunkikuvaa (Nostoväenkatu, Majoitusmestarinkatu ja sisääntuloväylä Tampereentieltä Varusmestarintielle)
– Runosmäen sisääntuloalue on jäänyt keskeneräisen oloiseksi ja kehkeytynyt valtatieliittymän
kaltaiseksi miljööksi, jossa erilaiset kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset osat eivät kohtaa
– ”Runosmäen portin” alueella haasteena on kutsuvan, urbaanin sisäänkäynnin toteuttaminen
sekä maankäytöllisen idean löytäminen
Alueen topografian seuraaminen massoittelulla
– Aluesommitelman kantava idea
– Täydennysrakentamiselle hyvä lähtökohta; matalat rakennukset kestävät maltillisen korottamisen, korkeampien rakennusten sijoittaminen Piiparinpolku-akselille ja siitä pohjoiseen tukee
hahmon säilymistä ja Piiparinpolun elinvoimaa
Piiparinpolku alueen sydämenä
– Uhkana Piiparinpolun sosiaalisen merkityksen kaventuminen: raitti hiljenee palvelujen ja asukkaiden vähetessä
– Lisää elämää sekä hyvää ja viihtyisää kaupunkiympäristöä
Tiivistä lähiötä ympäröi laajat ja yhtenäiset virkistysalueet, joilla on seudullista merkitystä
– Täydennysrakentaminen luontevinta toteuttaa tiiviiseen aluerakenteeseen tukeutuen, suojaisia
pihapiirejä korostaen
Alueen palvelutarjonta kapenee ja väestö vähenee ja ikääntyy
– Nykyinen rakennuskanta ei mahdollista samanlaista väestöpohjaa kuin 1970–1980 -luvuilla
– Alueen pitäminen elinvoimaisena ja palvelujen tuottamisen kannalta kiinnostavana edellyttää
täydentämistä; täydentämisessä mahdollista tukea Runosmäen ominaispiirteitä
Kiinnostavia yksityiskohtia:
Lasikäytävätalot lounaisnurkassa sekä epäsymmetriset talot Piiparinpolku 6–8:ssa,
– Arkkitehtikilpailun tuloksia, harvoja erikoisuuksia arkisessa ympäristössä
Vanhaan asutukseen liittyvä polku ja Taalainmaan koivut Huomenpuistossa
– Maisemalliset erikoisuudet
Raskintornien palkitut julkisivut
– Hyvä esimerkki monien tavoitteiden toteutumisesta

17

Lähteet
Antikainen Jimi: Lähiöiden rakennettu kulttuuriympäristö. Case Runosmäki ja Suikkila. Turun ammattikorkeakoulu
2012 (a).
Antikainen, Jimi: Turun lähiöiden suunnittelijat ja arkkitehtoniset erityispiirteet. Yleiskaava 2035, perusselvitykset.
Turun kaupunki, ympäristö- ja kaavoitusvirasto, kesäkuu 2012 (b).
Asemakaavan muutos 6/1969. Turun kaupunki, ympäristötoimiala, kaavoitus.
Asemakaava ja asemakaavan muutos 1/1970. Turun kaupunki, ympäristötoimiala, kaavoitus.
Asemakaava ja asemakaavan muutos 15/1970. Turun kaupunki, ympäristötoimiala, kaavoitus.
Asemakaava ja asemakaavan muutos 18/1972. Turun kaupunki, ympäristötoimiala, kaavoitus.
Asemakaavan muutos 7/1980. Turun kaupunki, ympäristötoimiala, kaavoitus.
Kindberg, Lotta. Runosmäen lähiön kehityssuunnitelma. Diplomityö. Oulun yliopisto, teknillinen tiedekunta, arkkitehtuurin osasto, Oulu 20.11.2013.
Rakennuslupapiirustukset, Turun kaupunki, rakennusvalvonta.
Rista, Simo. Runosmäen valokuvat (s.a.). Turun kaupunki, ympäristötoimiala, kaupunkisuunnittelun arkisto.
TeklaGIS-paikkatietojärjestelmä. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos.

18

