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1 JOHDANTO
Turun lähiörakennusten suunnittelijatietojen kerääminen liittyy lähiöiden erityispiirteiden määrittelyyn osana yleiskaavoitusta. Suunnittelijatiedot on kerätty Turun kaupunginarkistosta
(Puolalankatu 5, 1. kerros) ja Turun rakennusvalvontatoimiston arkistosta (Puolalankatu 5, 2.
kerros). Tiedot on tallennettu MapInfo-tietokantaan kortteleittain. Ennen vuotta 1990 rakennettujen rakennusten arkkitehtipiirustukset ovat pääsääntöisesti kaupunginarkistossa mikrofilmeille tallennettuna. Piirustukset saa tietopalvelusihteeriltä osoitteen ja kaupunginosan
perusteella. Vuodesta 1990 eteenpäin rakennettujen rakennusten piirustuksia säilytetään
rakennusvalvontatoimistossa. Ne ovat kansioissa jaoteltuna kaupunginosien mukaan ja ne
löytää kiinteistötunnuksen avulla.
Yhteenvedossa on esitelty suunnittelijoista (yleensä arkkitehtitoimisto) ne, jotka ovat suunnitelleet rakennuksia vähintään 25 työhön sisältyvään kortteliin. Esiteltyjen suunnittelijoiden
osalta on lueteltu kaikki tähän mennessä selville saadut suunnittelukohteet. Erikseen on jaoteltu kokonaiset lähiöt sekä lähiöt, joihin on suunniteltu vähintään viisi kokonaista korttelia
(”useita kohteita”) ja lähiöt, joissa on vähemmän suunnittelukohteita (”lisäksi”).
Vain aivan uusimmista (noin vuodesta 2000 eteenpäin) arkkitehtipiirustuksista käy ilmi todellinen pääsuunnittelija, joten tässä työssä suunnittelijaksi on usein nimetty arkkitehtitoimisto.
Vaikka arkkitehtitoimisto kantaisi jonkun henkilön nimeä, se ei tarkoita, että kyseinen henkilö
olisi välttämättä itse rakennuksen suunnitellut. Suunnittelijaa esiteltäessä käytetään yhteenvedossa samaan ryhmään sisällytetyistä arkkitehtitoimistoista ja muista suunnittelijoista yhteistä nimeä toimisto (esim. Pitkäsen toimisto).
Selvitystyön aikana tuli vastaan satunnaisia asiakirjoja, joiden pohjalta voi sanoa tiettyjen
arkkitehtitoimistojen ja urakoitsijoiden yhteistyön olleen tiivistä, mutta sama suunnittelija on
voinut tehdä sopimuksia useiden eri rakennusliikkeen kanssa. Turussa lähiörakentamiseen
osallistui useita paikallisia urakoitsijoita, kuten Kivikartio, Urakoitsijat/Hartela, R Järvinen,
Puolimatka ja Rakennus-Ruola. Urakoitsijoiden selvittäminen ei varsinaisesti kuulunut tähän
työhön. Voidaan silti todeta, että lähiöarkkitehtuurissakin on alueellisia eroja.
Selvityksessä on keskitytty pääasiassa kerrostaloihin painottaen 1960–80 -luvuilla suunniteltuja taloja. Lähiöarkkitehtuuria on kuvailtu sen pohjalta, mitä arkkitehtipiirustuksista käy ilmi.
Lisäksi apuna on käytetty ilmakuvia, yleiskaavatoimiston valokuvia sekä TeklaGISpaikkatietojärjestelmän aineistoa. Tämän työn tarkoitus on lähinnä kuvata rakennuksia arkki-
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tehtipiirustusten perusteella syventymättä rakennusteknisiin yksityiskohtiin ja saneerausten
vaikutuksiin.
Kuvituksena käytetyt arkkitehtipiirustusten kopiot ovat Turun kaupunginarkistosta ja ilmakuvat ovat Blom Kartta Oy:n (2011) tuottamia. Arkkitehtipiirustuksia käytettäessä mainitaan
sulkujen sisällä piirustuksen esittämät kohteet korttelin, tontin tai kiinteistön tarkkuudella sekä
suunnittelija ja suunnitteluvuosi. Ilmakuvien ja karttojen yhteydessä ilmoitetaan muuten samat tiedot, mutta suunnitteluvuoden tilalla käytetään rakennusvuotta. Rakennusvuodet on
saatu TeklaGIS-paikkatietojärjestelmästä. Jos samassa kuvassa on useampi kohde, tiedot
on esitetty vasemmalta oikealle edeten.
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2 LÄHIÖARKKITEHTUURI TURUSSA
Lähiöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä keskustan ulkopuolisia kerrostalovaltaisia asuinalueita. Selvityksessä ei ole mukana kaikkia Turun keskustan ulkopuolelle jääviä kerrostalokohteita, vaan suurempien lähiöiden lisäksi mukaan on otettu esimerkkinä pienempiä kohteita (kuva 1). Turkuun lähiörakennuksia ovat suunnitelleet erityisesti paikalliset arkkitehtitoimistot,
mikä antaa Turun lähiöille oman erityisleimansa.
1950-luvulla rakennusmateriaalit, rakenteet ja työmenetelmät kehittyivät paljon. Vuosikymmenen alussa talot olivat usein tiilirunkoisia (ns. tiilimuurirunko) ja paikalla muurattuja. Teräsbetonia käytettiin välipohjissa ja parvekelaattoina. 1950-luvun puolivälissä betonista tuli
tiilen sijaan yleisin kantavan rungon rakennusmateriaali. Tuolloin yleisimmäksi runkoratkaisuksi muotoutui betoniseinärunko, jossa ulkoseinät ja kantavat väliseinät olivat betonia. (Rakennustieto Oy 2006, 88–90.) 1950-luvulla täyselementtisten asuintalojen rakentaminen otti
ensiaskeleitaan. Rakennus-Ruola perusti Suomen ensimmäisen elementtitehtaan Turun Itäharjulle 1959 ja Suomen ensimmäinen täyselementtinen asuintalo valmistui samana vuonna
Turkuun Kupittaankadulle (Teräs 2008).
1950-luvulla rakennettujen talojen julkisivut olivat yleensä rapattuja ja värimaailma noudatteli
maaväripigmenttejä (usein keltaisen, ruskean, punaisen ja vihreän eri sävyt). Joissakin taloissa käytettiin valesaumoja luomaan vaikutelma elementtien käytöstä. Osa taloista oli myös
puhtaaksimuurattuja. Parvekkeet olivat pieniä. Vuosikymmenen alkupuolella myös ikkunat
olivat suhteellisen pieniä, mutta 1950-luvun loppua kohti mentäessä julkisivujen nauhamainen ilme alkoi yleistyä. (Rakennustieto Oy 2006, 96, 97.) 1950-luvun aikana on rakennettu
muun muassa Iso-Heikkilä ja Patterinhaka, Juhannuskukkula (kaupunginosa Pohjola) sekä
Mäntymäen Käpytien ja Toivolankadun talot.
1960-luvun kuluessa asuntotuotannossa alettiin korostaa tehokkuutta. Siihen päästiin teollisen sarjatuotannon, esivalmisteisten rakennusosien, moduulimitoituksen ja standardisoinnin
avulla. Äärimmillään tehokkuus johti siihen, että rakennus- ja asuntosuunnittelua ei toteutettu
talokohtaisesti, vaan käytettiin valmiita talomalleja. Tässä tapauksessa ”rakentajan oman
elementtitehtaan insinööristä tuli talon arkkitehti”. Myös kaupunkisuunnittelun trendi oli muutoksessa. 1960-luvun alussa ihanteena pidettiin metsälähiötä, jossa talot sijoitettiin maastonmuotoja mukaillen. Vuosikymmenen lopussa siirryttiin urbaanimpaan kaupunkisuunnitteluun. Tuolloin tavoitteena oli suunnitella ”kompaktikaupunkeja”, jotka olivat rakenteeltaan
tiiviitä ja kaupunkimaisia. Luonto ja rakennettu ympäristö pyrittiin pitämään erillään. (Rakennustieto Oy 2006, 143.) Turun lähiöistä metsälähiöksi voidaan laskea Vasaramäki sekä joil-
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tain osin Suikkila. Kompaktikaupunkeja ovat muun muassa Runosmäki ja Varissuo. Yleensä
Turun lähiöt ovat näiden kahden tyypin yhdistelmiä.
1960-luvulla suunnitelluissa taloissa on usein nauhamaiset ikkunalinjat. Sisäänvedetyt parvekkeet vahvistivat talon vaakasuuntaista ilmettä. Julkisivut olivat pääasiassa valkoisia, mutta päädyt olivat usein punatiilisiä. (Rakennustieto Oy 2006, 158.) Tiilen lisäksi julkisivumateriaaleina käytettiin esimerkiksi sileävalubetonia ja kevyitä levymateriaaleja. Vuosikymmenen
loppupuolella sileäpintaisen betonisokkelin ohella otettiin käyttöön pesubetonipintainen sokkeli. Tiili rakennusmateriaalina väistyi vähitellen betonin tieltä ja yleisimmäksi runkotyypiksi
tuli kirjahyllyrunko, jossa kantavana pystyrakenteena olivat betoniseinät. Talot valettiin vielä
paikallaan, mutta osittain käytettiin myös elementtirakenteita esim. portaissa, parvekkeissa ja
kevyissä väliseinissä. (Rakennustieto Oy 2006, 148.)
Vaikka Suomen ensimmäinen täyselementtinen asuintalo valmistui jo vuonna 1959, vasta
1960–70 -lukujen taitteessa siirryttiin yleisemmin täyselementtirunkoon (Teräs 2008). Vuonna 1970 julkistettiin suomalainen BES-järjestelmä (Betonielementtistandardi). Pitkien jännevälien ansiosta voitiin tehdä vähemmän kantavia väliseiniä, jolloin pohjaratkaisua pystyi vaihtelemaan paljon. Ensimmäinen BES-elementtitalo valmistui Tampereelle vuonna 1971. (Rakennustieto Oy 2006, 150.)
1970-luvun alun jälkeen tiiltä ei käytetty enää runko- eikä julkisivumateriaalina. 70-luvulla
pesubetonia alettiin käyttää sokkelin lisäksi muussa julkisivussa. Myös klinkkerin käyttö julkisivuissa yleistyi. Julkisivu koostui ruutuelementeistä ja moniin taloihin tehtiin pääväritykseen nähden erivärinen ikkunan alapuoli, mikä loi tumman ja vaalean kontrastin. 1970-luvulla
on rakennettu muun muassa Runosmäki ja 1970–80 -lukujen taitteessa Härkämäki, Lauste ja
Varissuo.
BES-tekniikka oli 1980-luvulla edelleen yleisin rungon toteutustapa. (Rakennustieto Oy 2006,
214). Tiili julkisivumateriaalina palasi takaisin (käytettiin paljon 1960-luvulla) ja julkisivun
sommittelusta tuli vapaampaa ja kokeilevampaa. Ikkunoiden muodot olivat vaihtelevammat ja
julkisivun teksturointi monipuolistui, esimerkiksi ikkunan ympärillä saatettiin käyttää profiloitua
betonia. Vuosikymmenen loppupuolella kattojen rooli muuttui: niitä ei pyritty häivyttämään,
vaan ne otettiin osaksi julkisivua. 1990-luvulle tultaessa elementtisaumat haluttiin piilottaa
toisin kuin esimerkiksi 1950-luvulla (tehtiin jopa valesaumoja). Ilmaisu muuttui vähäeleisemmäksi, mutta toisaalta parantunut betonielementtitekniikka monipuolisti talojen ulkoasua.
(Rakennustieto Oy 2006, 214). 1980–90 -luvuilla rakennettuja Turun lähiöitä ovat esimerkiksi
Halinen, Koivula ja Harittu.
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Kuva 1. Selvityksessä mukana olevat kohteet.
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3 VAHTERA (Arkkitehtitoimisto Olli Vahtera Oy, Olli Vahtera Oy
ym.)
Nykyään Vahtera Arkkitehdit -nimellä tunnetun turkulaisen arkkitehtitoimiston juuret ovat
kahdessa arkkitehtitoimistossa: Olli Vahtera Oy:ssä ja Vahtera Arkkitehti Ky:ssä (entinen
Arkkitehtitoimisto Lukander & Vahtera Ky) (Vahtera Arkkitehdit 2009). Arkkitehtitoimiston
historiaan mahtuu monia vaiheita ja nimiä, mutta selkeyden vuoksi tässä yhteydessä näistä
toimistoista käytetään yhteistä nimeä Vahteran toimisto. On hyvä huomioida, että nimi kattaa
monta eri arkkitehtitoimistoa ja suunnittelijoita on ollut useita.
Vahteran toimisto on suunnitellut huomattavan määrän lähiörakennuksia Turkuun. Toimisto
on suunnitellut kokonaan Hepokullan, Vienolan ja Härkämäen lähiöt sekä Jyrkkälän (asuinkorttelit). Rakennukset, joiden suunnittelijaksi on merkitty Vahtera, sijaitsevat tasaisesti ympäri Turkua ja niistä vanhimmat on suunniteltu 1960-luvulla ja uusimmat 2000-luvulla. Toimiston suunnittelemia kortteleita on kokonaisten lähiöiden lisäksi muun muassa Varissuolla
ja Pernossa. Varissuolla Vahteran toimisto on suunnitellut kokonaisia kortteleita lähinnä rivitalojen osalta, kerrostalokortteleissa on usein myös muiden arkkitehtitoimistojen suunnittelemia rakennuksia. Pernossa Vahtera on suunnitellut erityisesti matalia kerrostaloja. Sekä Varissuolla että Pernossa suunnitellut rakennukset sijaitsevat hajanaisesti ympäri lähiötä.
Vahteran toimiston varhaisimpia, noin vuosina 1965–75 suunniteltuja, rakennuksia on muun
muassa Nummessa, Hepokullassa (kaupunginosa Vätti), Jyrkkälässä (kaupunginosa Pahaniemi) ja Vienolassa (kaupunginosa Pahaniemi). Taloille on tyypillistä ikkunoiden väliset, korostevärillä maalatut pystyprofiloidut betonielementit, jotka luovat ikkunarivistöille nauhamaisen vaikutelman (kuva 2). Arkkitehtipiirustuksissa värillinen korosteosa on piirretty kaikkien
pääikkunoiden väliin, mutta joissakin kohteissa, esimerkiksi Nummessa, on piirustuksista
poiketen toteutettu osa ikkunaväleistä ilman korosteosaa. Puolimatka on suunnitellut 60–70 lukujen taitteessa taloja, joissa on samankaltaisia julkisivujen piirteitä (kuva 18).
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Kuva 2. Vahteran toimiston 1960–70-luvun vaihteen kohteille tyypillisiä piirteitä ovat esimerkiksi ikkunoiden väliset, korostevärillä maalatut pystyprofiloidut betonielementit ja saman aiheen
toistuminen porraskäytävien kohdalla profiilin ja värin osalta sekä pesubetoninen sokkeli ja
vaaleaksi maalattu julkisivu (Nummi: rakennus 34-21-1, Arkkitehtitoimisto Olli Vahtera 1970).

Muita Vahteran toimiston tämän aikakauden kerrostaloille tyypillisiä piirteitä ovat pesubetoniset sokkelit, vaaleaksi maalatut ja sileät betonipintaiset julkisivut sekä pääikkunoiden lisäksi
olevat kapeat ikkunat, jotka reunustavat rappukäytävää. Hepokullan ja Jyrkkälän pistetaloissa päätyjen pesubetonipinta jatkuu myös sivulle. Hepokullan erikoisuutena ovat L-kirjaimen
malliset pistetalot (kuva 3), joita ei ole muissa Turun lähiöissä samalta aikakaudelta. Tätä
mallia on käytetty myöhemmin, 1980–90 -lukujen taitteessa, esimerkiksi Varissuolla (mm.
tontti 14-6, Arkkitehtitoimisto Frank Schauman), Pansiossa (tontti 61-2, Arkkitehtitoimisto
Heikki Sarainmaa) ja Pernossa (tontti 51-2, Schauman Arkkitehdit Ky).

Kuva 3. Turussa harvinaiset L-kirjaimen malliset Hepokullan pistetalot. Sisäänkäynti on talon
sisennyksessä. (Vätti: korttelit 70 ja 72, Arkkitehtitoimisto Olli Vahtera 1971–74.)
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Jyrkkälän 1960–70 -lukujen vaihteessa suunnitellut lamellitalot on suunniteltu samantyylisiksi
kuin esimerkiksi aiemmin mainitut Nummen ja Hepokullan talot (kuva 4). Rakennuksiin on
tehty paljon muutoksia, joissa julkisivuja on oleellisesti muutettu väritysten, sommitelmien ja
porraskäytävien aukotuksien osalta. Muutokset vaikuttavat talojen hahmoon ja käsitykseen
mittasuhteista, koska nauhamainen horisontaaliaihe puuttuu (kuva 5). Myös Vienolassa,
1960-luvun puolivälissä suunnitelluissa lamellitaloissa, on muutettu huomattavasti julkisivua.
Arkkitehtipiirustuksissa ikkunoiden väleihin on sijoitettu pystyprofiloitu elementti, mutta nykyään rakennuksissa ei ole näitä elementtejä nähtävissä. Vienolassa olevissa muutamaa vuotta myöhemmin suunnitelluissa taloissa (Aunelantie 20) sen sijaan elementit ovat edelleen
nähtävissä ja ikkunalinjojen nauhamaisuus on siten säilynyt.

Kuva 4. Kuva vuodelta 1983, jolloin Jyrkkälä liittyi kaukolämpöverkkoon. Kuvassa talot ovat
vielä julkisivuiltaan alkuperäisen suunnitelman mukaisia. Vasemmalla on nähtävissä vanhempia pistetaloja (rakennettu 1969), joissa ikkunalinjat ovat nauhamaisia ja ikkunavälit erivärisiä
kuin muu julkisivu. Oikealla on hiukan uudempia lamellitaloja (rakennettu 1971–72), jotka muistuttavat Vahteran toimiston muita samaan aikaan suunniteltuja taloja esimerkiksi Hepokullassa. Tyypillisiä piirteitä ovat muun muassa ikkunoiden väliset korostevärein maalatut pystyprofiloidut betonielementit ja pääikkunoiden lisäksi olevat kapeat rappukäytävää reunustavat ikkunat. Huomionarvoisia ovat myös porraskäytävien teräs-lasiseinät, jotka nyttemmin on osin
levytetty umpeen. (Kuva: KOy Jyrkkälänpolun arkisto.)
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Kuva 5. Jyrkkälän lamellitalot vuonna 2011. Talot on levytetty ja ikkunavälit maalattu vaalealla
värillä. Myös rappukäytävien lasitukset on osittain levytetty umpeen. (Pahaniemi: rakennus 524-2, Arkkitehtitoimisto Olli Vahtera 1970; kuva: Samuli Saarinen 2011.)

Jyrkkälän pistetalot eroavat tyyliltään hieman aiemmin esiteltyihin esimerkkeihin nähden.
Vanhemmat pistetalot (lähiön eteläosa) on suunniteltu aivan 1960-luvun lopussa. Ikkunat
ovat matalia ja leveitä ja ikkunalinjat ovat 1960-luvun tyylille ominaisesti hyvin nauhamaiset.
Talojen ikkunoiden välissä on rihlattua betonielementtiä, joka vielä korostaa nauhamaisuutta.
Sittemmin, julkisivukorjausten yhteydessä, ikkunavälit ovat sulautuneet muuhun julkisivupintaan ja nauha-aiheen puuttuminen korostaa talon laatikkomaista muotoa. Uudemmat pistetalot (lähiön itäosa, ns. ”Peräkylä”) on suunniteltu 1970-luvun alussa. Talojen ikkunalinja ei ole
yhtä nauhamainen kuin vanhemmissa pistetaloissa. Ikkunoiden välissä on pystyprofiloidut
betonielementit, jotka alun perin olivat punaisia, mutta myöhemmin ne on maalattu muun
julkisivun väriä mukaillen. Tämä muutos vaikuttaa siihen, että ikkunalinjat eivät näytä enää
horisontaalisesti nauhamaisilta, vaan talo on kaikin puolin laatikkomaisempi, mitä samankokoiset ja tasaisin välein sijoitetut, lähes neliön malliset ikkunat korostavat.
Vahteran toimiston 1970–80 -luvun vaihteessa suunnittelemien rakennusten julkisivu on
yleensä pesubetonia ja ikkunan alapuolella pesubetoni on usein muuta väriä tummempaa,
mikä saa aikaan tumman ja vaalean kontrastin. Erityisesti Varissuolla myös muut arkkitehtitoimistot ovat käyttäneet samaa värijaottelua. Tällä aikavälillä Vahteran toimistojen suunnittelemista pistetaloista suuri osa on kytketty toisiinsa parvekkein. Vahteran osalta tätä aikakaut-
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ta edustavat esimerkiksi jo edellä mainitun Varissuon (kuva 6) lisäksi Härkämäen talot (kuva
7).

Kuva 6. 1970-luvun lopulle tyypillinen arkkitehtipiirustus Härkämäestä. Talossa julkisivut ovat
pesubetonia ja ikkunan alapuolella on tummempi korosteosa. Lisäksi rakennukset on kytketty
toisiinsa parvekkein. (Pahaniemi: rakennukset 61-4- 1 ja 2, Olli Vahtera Oy 1977.)

Kuva 7. Vahteran toimiston 1970-luvun lopulla suunnittelemat talot on usein kytketty toisiinsa
parvekkein. Oikeassa reunassa näkyy Puolimatka Yhtymä Oy:n samana aikakautena suunnittelemia taloja, jotka muistuttavat vertikaalisen nauhamaisuuden ja värien kontrastin osalta Ehojoen toimiston 1960-luvulla suunnittelemia taloja Kuralassa. (Varissuo: tontti 37-2, Arkkitehtitoimisto Olli Vahtera 1978–79.)
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1980-luvun kuluessa julkisivun sommittelusta tuli vapaampaa ja harmaiden sävyjen rinnalle
tulivat takaisin vaaleat värit, joita käytettiin paljon 1960-luvulla. Myös tiilen käyttö julkisivumateriaalina yleistyi taas ja vaihtelua julkisivuun toivat profiloidut betonit. Ikkunoiden muodot
ovat hyvin vaihtelevia (kuva 8).

Kuva 8. Vahteran toimiston 1980-luvulla suunnittelemat talot ovat julkisivusommittelultaan
vapaampia. Vasemman puoleisen talon muotoilussa näkyy vielä 1970-luvun vaikutus pelkistettyine ikkunoineen ja selkeine jäsentelyineen. Oikeanpuoleisessa talossa sen sijaan julkisivu on
sommiteltu epäsymmetrisesti, ikkunat ovat jaettu vaihtelevammin ja profiloitua betonia on käytetty. Lisäksi aiemmin katto oli loiva ja se pyrittiin tekemään huomaamattomaksi, mikä on vielä
nähtävissä vasemman puoleisessa talossa. Oikeanpuoleisesta talosta voi huomata katon roolin muutoksen. Katto on tiiltä ja se on jyrkempi, minkä johdosta katon voi nähdä osana julkisivua. (Jäkärlä: rakennus 14-2-1, Olli Vahtera Oy 1984 ja rakennus 28-8-1, Olli Vahtera Oy
1985.)

Vahteran toimiston suunnittelemia rakennuksia on rakennuttanut esimerkiksi RakennusRuola Oy, Rakennustoimisto R Järvinen Oy, Rakennusosakeyhtiö Mäkinen sekä YIT-Yhtymä
Oy/Oyj.
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Koko lähiöt:
•

Hepokulta

•

Härkämäki

•

Jyrkkälä (asuinkorttelit)

•

Vienola

Useita kohteita:
•

Harittu: korttelit 77–80, 89 ja 96–98 sekä tontit 36-1 ja 39-3

•

Perno: korttelit 15, 18, 28, 29, 32, 41 ja 45

•

Varissuo: korttelit 8–10, 20 (paitsi at), 25, 33 ja 38 sekä tontit 6-2; 14-8; 18- 3, 4 ja 6;
31-3; 37-2; 41-8

Lisäksi:
•

Halinen: korttelit 23, 30 ja 31 sekä tontit 32- 1, 6 ja 7; 35- 3, 4 ja 5; 41- 3 ja 4

•

Hurttivuori: korttelit 78 ja 82

•

Jäkärlä: kortteli 13 sekä tontit 11-2; 12- 1 ja 2; 14- 1 ja 2; 15-2; 21- 1 ja 3; 28- 7 ja 8;
33- 1 ja 2 (ei autokatosta)

•

Koivula: korttelit 29 ja 40 sekä tontti 39-2

•

Kurala: kortteli 13 sekä tontit 53- 3, 4, 5 ja 6

•

Nummi: korttelit 33, 34, 39 ja 75

•

Pansio: kortteli 57 sekä tontit 32-4 ja 62-1

•

Lisäksi mm. Majakkarannan myymälärakennus (Pihlajaniemi: tontti 6-7), Lemminkäisenkatu 17 ja 19 (Vasaramäki: kortteli 57) sekä Saramäentie 29 ja 31 (Raunistula:
tontit 41- 1 ja 34)
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4 EHOJOKI (Arkkitehtitoimisto Aarne Ehojoki, Arkkitehti Aarne
Ehojoki ym.)
Aarne Ehojoki on ollut mukana suunnittelemassa Turkuun lähiörakennuksia aina 1950luvulta 1980-luvun puoliväliin saakka. Hänen arkkitehtitoimistonsa suunnittelemat rakennukset ovat keskittyneet tiettyihin lähiöihin. Ehojoen toimisto on suunnitellut monta lähiötä kokonaan: Petreliuksen (kaupunginosat Luolavuori ja Peltola), Laukkavuoren (Pääskyvuori), Nättinummen (Kaerla ja Runosmäki) ja Iso-Heikkilästä Otavanaukion ympäristön korttelit. IsoHeikkilän kaupunginosasta Patterinhaka on Veijo Kahran ja Ehojoen yhteistyönä suunniteltu
(paitsi liikekeskus: Ehojoki). Juhannuskukkulan (kaupunginosa Pohjola) tontti 21-3 on Ehojoen toimiston suunnittelema, tontit 20-1 ja 21-2 Ehojoki–Kahran suunnittelemia. Sen sijaan
Juhannuskukkulalla sijaitsevan vesilinnan ja ammattikoulun on suunnitellut Turun kaupungin
talorakennusosasto. Ehojoen toimiston suunnittelemia rakennuksia on myös paljon Kuralassa. Lisäksi se on suunnitellut joitakin kortteleita sekä yksittäisiä tontteja ympäri Turkua.
Ehojoen toimisto oli suunnittelemassa Turkuun ensimmäisiä lähiömäisiä rakennuksia 1950luvulla. Esimerkiksi Iso-Heikkilän Otavanaukion ympäristön talot ovat ajan hengelle tyypillisesti julkisivuiltaan rapattuja ja niissä on pienet parvekkeet. Ikkunat ovat joillakin julkisivuilla
hyvin matalia, joillakin taas korkeampia. Lamellitalossa (rakennus 56-1-1) ikkunalinja on jopa
nauhamainen. Otavanaukion ympäristön talojen katot ovat monimuotoisia.
1960-luvun puolivälissä Ehojoen toimisto suunnitteli Kuralaan taloja, joissa on huomattava
pystysuuntainen kontrasti tumman ja vaalean välillä (kuva 9). Tällainen ulkoasu on harvinainen Turun lähiöissä (Puolimatkalla muutama tämäntyylinen rakennus 1970-luvun lopulta,
kuva 20). Parveketornit on sijoitettu taloissa päätyihin. Suurimmassa osassa Kuralan taloista
julkisivulevytyksen yhteydessä väritystapa on säilytetty, poikkeuksena tontti 38-2 (kuva 10).
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Kuva 9. Kuralassa on pistetaloja, joissa on Turussa harvinainen pystysuuntainen nauhamainen, tumman ja vaalean kontrastista syntyvä kuviointi (Kurala: rakennus 56-9-1, Arkkitehtitoimisto Aarne Ehojoki 1966).

Kuva 10. Kaksi eri tavoin toteutettua julkisivun kunnostusta Kuralassa. Kuvasta on nähtävissä,
miten suuri vaikutus värityksellä on mittasuhteiden hahmottamiseen, vaikka julkisivun aihe on
sama. (Kurala: tontit 38-2, Arkkitehtitoimisto Aarne Ehojoki 1971 ja 28-3, Arkkitehti Aarne Ehojoki 1964.)

Ehojoen toimisto on suunnitellut suurimman osan lähiörakennuksistaan vuosina 1965–1980.
Silloin on suunniteltu muun muassa Laukkavuori, Petrelius, Nättinummi sekä osa Varissuon
taloista. Ehojoen tuolla aikavälillä suunnitellut kerrostalot muistuttavat paljon toisiaan. Sym-
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metriset, ruutuelementit ovat selvästi näkyvissä ja elementin keskellä on neliön muotoinen
ikkuna (kuva 11). Ilmasta katsottuna talo näyttää ”palkkimaiselta” (kuva 12), koska parveketornit sijaitsevat sekä pääjulkisivun että vastakkaisen sivun molemmilla puolilla. Parvekkeet
osoittavat länteen ja itään (kuva 13). Vastaavan näköisiä rakennuksia ei ole muuten juurikaan Turun lähiöissä, lukuun ottamatta Puolimatkan suunnittelemia taloja esimerkiksi Lausteella (esim. tontti 2-2, kuva 19) ja Kuralassa (tontti 38-4), jotka muistuttavat Ehojoen suunnittelemia taloja hämäävän paljon. Hurttivuoreen Ehojoen toimisto on suunnitellut Turun lähiöille harvinaisia 5-kerroksisia, hissillisiä pistetaloja. Viimeisimmät Ehojoen suunnittelemat
Turun lähiötalot ovat 1980-luvun puolivälistä.

Kuva 11. Ehojoki on suunnitellut vuosina 1965–80 Turun lähiöihin monia peruspiirteiltään hyvin
samanlaisia kerrostaloja, kuvassa esimerkkeinä pistetalot Nättinummesta (ylh.) ja Varissuolta
(alh.). Julkisivu muodostuu neliömäisistä elementeistä, joiden keskellä on neliön mallinen ikkuna, mikä tekee talojen julkisivusta hyvin symmetrisen. Parveketornit reunustavat sekä pääjulkisivua että vastakkaista sivua. Nättinummen taloihin suunniteltiin käytettäväksi keltaiseksi
maalattua betonielementtiä, Varissuon taloihin keltaiseksi maalattua klinkkeripintaista betonielementtiä. (Runosmäki: rakennus 48-1-1, Arkkitehtitoimisto Aarne Ehojoki & Kumpp. Ky
1977 ja Varissuo: rakennus 6-1-2, Arkkitehtitoimisto Aarne Ehojoki 1975.)
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Kuva 12. Ehojoen vuosina 1965–80 suunnittelemat pistekerrostalot ovat "I-palkin” mallisia,
kuvassa Nättinummen taloja (Runosmäki: tontit 43- 1 ja 2, Arkkitehtitoimisto Aarne Ehojoki
1973–75).

Kuva 13. Kuva Varissuolta havainnollistaa, miten paljon julkisivun ilme voi muuttua julkisivukorjauksessa. Vasemmanpuoleiset talot (tontti 5-1) ovat alun perin olleet julkisivujäsentelyiltään vastaavia kuin oikeanpuoleiset talot (tontti 6-1). Nykyään tontin 5-1 talojen ikkunoiden välit
eroavat väritykseltään julkisivun pääväristä, mikä tekee ikkunalinjoista nauhamaisia ja muuttaa
radikaalisti talojen ilmettä. (Varissuo: tontit 5-1 ja 6-1, Arkkitehtitoimisto Aarne Ehojoki 1976–
77.)
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Koko lähiöt:
•

Iso-Heikkilä (Otavanaukion ympäristö)

•

Juhannuskukkula: tontti 21-3 Ehojoki, tontit 20-1 ja 21-2 Ehojoki–Kahra (ei vesilinnaa
ja ammattikoulua, Pohjola: tontti 20-3)

•

Laukkavuori

•

Nättinummi

•

Patterinhaka: liikekeskus (kortteli 58) Ehojoki, muuten Ehojoki–Kahra

•

Petrelius

Useita kohteita:
•

-

Lisäksi:
•

Hurttivuori: korttelit 27 ja 58 (kerrostalot)

•

Jäkärlä: tontti 14-3

•

Koivula: tontti 34-3

•

Kurala: korttelit 37 (liikerakennus), 55 ja 56 sekä tontit 7- 1 ja 3; 28- 3, 4 ja 5; 38-2;
54- 10 ja 11

•

Perno: kortteli 60

•

Uittamo: korttelit 14 ja 29

•

Varissuo: korttelit 5 ja 40 sekä tontit 6-1; 12- 4 ja 10; 29-5; 31-2; 37-5 sekä rakennus
4-1-2 (päiväkoti)

19

5 PITKÄNEN (Arkkitehtitoimisto Pekka Pitkänen)
Pitkäsen toimisto on suunnitellut Turun lähiöihin paljon rakennuksia, joista vanhimmat ovat
1960-luvun puolivälistä ja uusimmat 1970–80 -lukujen taitteesta. Suikkilan lähiö on muutamaa rakennusta lukuun ottamatta kokonaan Pitkäsen toimiston suunnittelema. Lisäksi Runosmäen kortteleista noin kolmannes on Pitkäsen suunnittelemia, mikä antaa oman leimansa alueen ilmeeseen. Pitkäsen toimisto on suunnitellut myös useita julkisia rakennuksia, erityisesti kouluja ja päiväkoteja. Esimerkiksi Runosmäkeen se on suunnitellut koulun ja kirjaston (kortteli 25) sekä kaksi päiväkotia (tontit 21-1 ja 14-2).

Kuva 14. Pitkäsen toimisto on suunnitellut lähes kaikki Suikkilan rakennukset, kuvassa esimerkkinä yksi Talinkorventien pistetaloista. Talon julkisivu on sileävalubetonielementtiä ja
ikkunoiden välissä on maalattua alumiinikasettia. (Ruohonpää: rakennus 49-3-2, Arkkitehtitoimisto Pekka Pitkänen 1965.)

Suurimman osan vanhimmista (noin 1960-luvun puolivälistä 1970-luvun alkuun) Pitkäsen
toimiston suunnittelemista asuinrakennuksista tunnistaa helposti nauhamaisista ikkuna- ja
parvekelinjoista (kuvat 14 ja 16). Osmo Salokannel ja Unto Toivonen ovat suunnitelleet
1960-luvulla julkisivujäsentelyiltään samantyyppisiä taloja (tosin nämä poikkesivat julkisivumateriaaleiltaan Pitkäsen tuotannosta, esim. päädyt punaista tiiltä), mutta muuten näin selkeitä nauhamaisia horisontaalisia julkisivulinjoja ei Turun lähiöissä ole. Julkisivumateriaaleina
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käytettiin esimerkiksi pesubetonia ja sileävalubetonielementtiä ja talot olivat väriltään valkoisia tai harmaita (esim. ”Paraisten valkoinen kalkkikivi” tai ”Parkanon graniitti”), minkä vuoksi
talot ovat ulkoasultaan kivimäisiä. Useissa tapauksissa väriä julkisivuun tuovat ikkunoiden
kehykset, joiden väri vaihtelee taloittain tai taloyhtiöittäin. Pitkäsen toimiston suunnittelemat
pistetalot, esimerkiksi Suikkilassa ja Kuralassa, ovat ilmasta katsottuna erikoisen mallisia
tuoden mieleen T-kirjaimen (kuva 15).

Kuva 15. Kuralassa on hyvin samantyyppisiä pistekerrostaloja kuin Suikkilassa. Talojen muoto
ylhäältä katsoen on Suikkilan pistetalojen tavoin erikoinen, hieman T-kirjainta muistuttava.
Vastakkainen julkisivu on lähes samanlainen kuin kuvassa 9 olevan Suikkilan talon. Julkisivut
on luultavasti levytetty myöhemmin. (Kurala: rakennukset 54-8- 1 ja 2, Arkkitehtitoimisto Pekka
Pitkänen 1968.)
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Kuva 16. Pitkäsen toimiston 1960–70 -lukujen vaihteessa suunnittelemissa kerrostaloissa on
usein nauhamaiset ikkunalinjat. Julkisivumateriaaleina käytetyt pesubetoni ja sileävalubetonielementti yhdessä valkoisen tai harmaan päävärin kanssa tekevät talojen ulkoasusta kivimäisen. Kuvan talossa julkisivumateriaalina on käytetty Parkanon graniitista valmistettua pesubetonielementtiä. (Runosmäki: rakennus 10-6-1, Arkkitehtitoimisto Pekka Pitkänen 1972.)

Uudemmissa, 1970–80 -lukujen vaihteessa suunnitelluissa taloissa ei ole nauhamaisia ikkunalinjoja. Esimerkiksi Varissuolle suunnitellut talot (kuva 17) muistuttavat ulkonäöltään Vahteran toimistojen samaan aikaan suunnittelemia taloja (kuva 7), sillä niissä on samantyylinen
tumma alue ikkunan alla. Pernoon Pitkäsen toimisto taas on suunnitellut lamellitaloja, joiden
ikkunalinja on matala, mikä luo nauhamaisen vaikutelman, vaikka ikkunat eivät ole aivan lähellä toisiaan. Niistä tulee mieleen Vahteran toimistojen 1980–luvun alussa suunnittelemat
lamellitalot, tosin Vahteran toimistojen suunnittelemien talojen ikkunalinjasta puuttuu nauhamaisuus, koska ikkunat ovat korkeampia ja kapeampia (kuva 8, vasen puoli).
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Kuva 17. Pitkäsen toimiston Varissuolle suunnittelemissa taloissa ei ole nauhamaisia ikkunalinjoja ja ne tuovat mieleen Vahteran toimistojen samaan aikaan suunnittelemat talot. Erona
Vahteran toimistojen suunnittelemiin taloihin ovat esimerkiksi parvekkeiden erilainen sijoittelu
sekä parveketorneissa käytetyt ellipsin malliset ikkunat. (Varissuo: tontit 36- 3 ja 4, Arkkitehtitoimisto Pekka Pitkänen 1978–79.)
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Koko lähiöt:
•

Suikkila (ei Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikön laajennusta, Pitkämäki: tontti 67-3
eikä Pitkämäki: tontti 75-1 ja Ruohonpää: tontti 49-5)

Useita kohteita:
•

Runosmäki: korttelit 4, 10, 14–16, 19, 21, 25 (koulu ja kirjasto), 27–29 ja 34 sekä tontit 8-1; 11-1; 20- 3 ja 4

Lisäksi:
•

Kurala: tontit 7-4; 28-2; 54-8

•

Luolavuori (Rätiälänkadun–Liisankadun varsi): kortteli 54 sekä tontit 36-2; 37-4

•

Pansio: kortteli 58

•

Perno: kortteli 39 (päiväkoti) sekä tontit 40-1; 43-10

•

Varissuo: kortteli 34 (Seikonkadun ryhmäkoti ja päiväkeskus), 36 (asuinrakennukset)
sekä tontit 3-1; 18- 7 ja 8; 29- 6, 9 ja 10

•

Vasaramäki: tontit 46- 10 ja 13

•

Lisäksi mm. Rahjekadun päiväkoti (Pahaniemi: tontti 64-3) ja Virusmäentie 92 (Raunistula: tontti 20-1)
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6 PUOLIMATKA (Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy, Puolimatkayhtymä Oy ym.)
Puolimatka on suunnitellut ja rakentanut Turkuun lähiörakennuksia 1960-luvun lopulta 1980luvun loppupuolelle. Toimisto on suunnitellut kokonaan Lausteen lähiön. Uittamolle Puolimatkan toimisto on suunnitellut noin puolet alueen kortteleista (koko ”City-Uittamo” ja Ratsukonkadun rivi- ja lamellitalot). Lisäksi Puolimatka on suunnitellut jonkin verran rakennuksia
esimerkiksi Varissuolle ja Pernoon. Suunnittelukohteisiin sisältyy myös kouluja: Majanummen koulu Varissuolla, Hannunniitun ja C. O. Malmin koulut Kuralassa sekä Härkämäen alaaste laajennuksen osalta.
1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa rakennetut rakennukset, joiden suunnittelijaksi on
merkitty Puolimatka, muistuttavat tyyliltään samalla aikakaudella rakennettuja Vahteran arkkitehtitoimistojen suunnittelemia taloja (kuva 2), mikä johtuu ikkunoiden väliin sijoitetusta värillisestä paneelista. Erona Vahteraan voi mainita sen, että paneeli on sijoitettu kahden pääikkunan väliin eikä ikkunalinjasta tule sen vuoksi aivan yhtä nauhamaista (kuva 18). Lisäksi
porrashuoneissa on yleensä kaksi tai kolme matalaa, nauhamaisen linjan muodostavaa ikkunaa. Tällaisia rakennuksia on muun muassa Uittamolla.

Kuva 18. Puolimatkan toimiston Uittamolle suunnittelemat talot muistuttavat Vahteran toimistojen 1960–70 -lukujen taitteessa suunnittelemia taloja (kuva 2) pääväristä poikkeavien ikkunavälien osalta. Erotuksena Vahteraan Puolimatkan suunnittelemissa taloissa maalattu paneeli on
sijoitettu vain kahden ikkunan väliin ja porrashuoneissa on kaksi tai kolme pientä ikkunaa.
(Uittamo: rakennus 15-7-1, Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy 1967.)
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Monet Puolimatkan toimiston 1970-luvulla suunnittelemat talot muistuttaa huomattavasti
Ehojoen samoihin aikoihin suunnittelemia taloja (kuva 11), erityisesti pistetalot ovat hyvin
samannäköisiä. Samoin kuin Ehojoen suunnittelemissa taloissa, näissäkin parvekkeet on
sijoitettu länsi- ja itäpuolelle kahteen torniin. Ilmakuvasta katsottuna myös Puolimatkan
suunnittelemat talot näyttävät ”palkkimaisilta” (kuva 12). Erona voisi mainita, että Puolimatkan suunnittelemissa taloissa ikkunat ovat muuhun julkisivuun suhteessa pienempiä, jolloin
aukotuksesta muodostuu väljempi (kuva 19).

Kuva 19. Esimerkiksi Lausteen pistetalot muistuttavat paljon Ehojoen toimiston samalla aikakaudella suunnittelemia pistetaloja (kuva 11). Parvekkeet ovat Ehojoen suunnittelemien talojen
tavoin sijoitettu pääjulkisivun ja vastakkaisen julkisivun molemmin puolin, minkä vuoksi talot
näyttävät ilmasta katsottuna ”I-palkin” mallisilta. Erona Ehojoen toimiston suunnittelemiin taloihin on ikkunoiden pienempi suhde julkisivuun, jolloin aukotus on väljempi. Kuvasta on selvästi nähtävissä halu harjakaton kätkemiseen. Tasaisten päätyjen vuoksi talot näyttävät tasakattoisilta. (Lauste: tontti 2-2, Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy 1970.)

1970–80 -lukujen vaihteessa suunnitelluissa taloissa elementtien väliset saumat näkyvät
selvemmin. Monissa taloissa, esimerkiksi Uittamolla, ikkunan alla on tummemman värinen
osa, mikä antaa ikkunoista korkeamman vaikutelman. Varissuolle Puolimatkan toimisto on
suunnitellut pistetaloja (kuva 20), jotka tuovat mieleen Ehojoen toimiston 1960-luvulla Kuralaan suunnittelemat selvän tumman ja vaalean kontrastin omaavat pistetalot (kuva 9). Varissuon taloissa vastaavan kontrastin muodostavat pystysuuntaisesti vuorottelevat vaaleampi
(”vaalea kalkkikivi”) ja tummempi (”Forssan luonnonsora”) pesubetoni.
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Kuva 20. Puolimatkan toimiston Varissuolle suunnittelemissa taloissa on nähtävissä julkisivuissa samantyylinen tumman ja vaalean kontrasti kuin Ehojoen toimiston Kuralaan suunnittelemissa taloissa (kuva 9). Kuvan talo on julkisivumateriaaliltaan pesubetonia, tummempi
on ”Forssan luonnonsoraa” ja vaaleampi ”vaaleaa kalkkikiveä”. (Varissuo: rakennukset 37-7-1
ja 37-8-1, Puolimatka Yhtymä Oy, 1976.)

Lausteella, jonka Puolimatka on kokonaan suunnitellut, talot eroavat selvemmin muiden
suunnittelijoiden rakennuksista. Erityisesti Lausteelle 1970–80 -lukujen taitteessa suunnitellut
lamellitalot, ovat omanlaisensa näköisiä. Talojen muotoilu on ajankohdalle harvinaisen monimuotoista: rakennusmassassa on paljon porrastuksia (kuva 21). Uudempia kohteita Puolimatkan toimistolla on Turussa sen verran vähän (Koivulassa ja Haritussa), että niiden perusteella ei voi muodostaa johtopäätöksiä.

Kuva 21. Lausteelle 1970–80 -lukujen taitteessa suunniteltujen lamellitalojen rakennusmassassa on ajalle harvinaisia porrastuksia. (Lauste: korttelit 16 ja 15, Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy/Puolimatka Yhtymä Oy 1977–81.)
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Koko lähiöt:
•

Lauste

Useita kohteita:
•

Uittamo: korttelit 15, 22–28 ja 31

Lisäksi:
•

Harittu: tontti 53-2

•

Koivula: kortteli 35 sekä tontti 34-4

•

Kurala: kortteli 62 (Hannunniitun ja C. O. Malmin koulut) sekä tontti 38-4

•

Perno: kortteli 42 sekä tontit 40- 2, 3, 4 ja 5; 43- 2 ja 9

•

Varissuo: korttelit 15, 17 ja 43 sekä tontit 3- 3 ja 4; 12- 11 ja 12; 14- 7 ja 10; 27- 1, 2,
4; 37- 6, 7 ja 8; 39-2 sekä rakennus 4-1-1 (Majanummen koulu)

•

Lisäksi mm. Riitasuonkatu 28 (Kaerla: tontti 32-1) ja Härkämäen ala-asteen laajennus
(Pahaniemi: tontti 64-4)

28

7 SARAINMAA (Heikki Sarainmaa, Arkkitehtitoimisto Heikki Sarainmaa)
Sarainmaan toimiston suunnittelemia rakennuksia on huomattava määrä Turun lähiöissä,
vaikka toimisto ei ole suunnitellut yhtään kokonaista lähiötä Turkuun. Sarainmaan toimisto on
suunnitellut Turkuun lähiörakennuksia 1960-luvun puolivälistä 1980-luvun loppuun. Eniten
Sarainmaa on suunnitellut Uittamolle ja Runosmäkeen. Heikki Sarainmaa on työskennellyt
myös Turun kaupungin talorakennusosastolla.
Monissa Sarainmaan varhaisissa suunnittelukohteissa on talojen ikkunan alla tummempi
osa. Tällainen tyyli yleistyi muiden Turkuun rakennuksia suunnitelleiden keskuudessa
enemmän vasta 1970-luvulla (paljon esimerkiksi Varissuolla), mutta Sarainmaan toimisto
käytti kyseistä tapaa jo 1960-luvun puolivälissä Uittamolle suunnitelluissa taloissa (kortteli
17). Ikkunan alla käytettiin esimerkiksi Samara-julkisivulaattaa (kuva 22) tai klinkkeriä (kuva
23). Elementtien saumat erottuvat selvästi.

Kuva 22. Sarainmaa suunnitteli jo 1960-luvulla Uittamolle taloja, joissa on ikkunan alapuolella
tummempi osa, joka kuvan kohteessa on Samara-julkisivulaattaa. Elementtien saumat ovat
selvästi nähtävissä. (Uittamo: rakennus 17-2-4, Heikki Sarainmaa 1964.)
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Kuva 23. Uittamon lamellikerrostaloissa on käytetty ikkunan alla klinkkeriä ja taloissa on harjakatto. (Uittamo: rakennus 17-1-1, Heikki Sarainmaa 1965.)

Kuva 24. Runosmäessä, Kaerlan kaupunginosan puoleisissa lamellitaloissa, on huomionarvoista pitkien sivujen toisistaan selvästi poikkeava arkkitehtuuri, joka on kuin eri aikakausilta.
Sisäänkäynnin puoleisessa julkisivussa on paljon samaa näköä kuin vanhemmissa Uittamon
taloissa (kuva 23), tosin rappukäytävät on kokonaan lasitettu eikä ikkunan alapuoliset tummat
alueet näy arkkitehtipiirustuksissa. Sen sijaan toiselta puolella Kaerlan talojen ikkunalinja on
Sarainmaan tyylille poikkeuksellisesti hyvin nauhamainen tuoden mieleen 1960-luvun arkkitehtuurin. (Kaerla: rakennukset 56-1- 1, 2, 4 ja 5, Heikki Sarainmaa 1972.)

30

Runosmäessä (Kaerlan kaupunginosan puolella) sijaitsevissa Sarainmaan toimiston 1970luvun lopussa suunnitelluissa taloissa on piirteitä sekä 1960-luvun että 1970-luvun arkkitehtuurista: toinen julkisivu on vielä 1960-luvun tyyliin hyvin nauhamainen, toinen muistuttaa
aukotuksen osalta jo enemmän 1970-luvun suunnittelua. Julkisivujen värit vaihtelivat aiemmin talokohtaisesti. Väreinä oli punainen, keltainen, sininen ja vihreä. (Pirkko Mikkola
6.9.2012.) Arkkitehtipiirustuksiin ei ole merkitty ikkunan alle tummaa osaa, mutta nykyään
ikkunoiden alla on muuta talon väritystä tummempi alue (kuva 24).

Kuva 25. Varissuolla on Sarainmaan toimiston suunnittelemia taloja, jotka ovat muuten tumman ruskeita, mutta ikkunan alla on vaalea osa. Suhteellisen kapeat ikkunat yhdessä erivärisen
osan kanssa tekevät ikkunalinjasta vertikaalisesti nauhamaisen. Pernossa on myös samannäköisiä Sarainmaan toimiston suunnittelemia taloja. (Varissuo: tontti 35-2, Arkkitehtitoimisto
Heikki Sarainmaa 1978.)

Varissuolla ja Pernossa talojen väritys on päinvastainen kuin edeltävissä esimerkeissä: ikkunan alla olevat alueet ovat vaaleampia kuin talon pääväri. Lisäksi ikkunat ovat korkeuteen
nähden kapeammat ja erivärinen osa ikkunan alapuolella vielä korostaa ikkunan korkeutta.
Esimerkiksi Runosmäessä on Sarainmaan toimiston 1970-luvulla suunnittelemia kerrostaloja,
joissa ikkunan alla ei ole eriväristä osaa lainkaan. Sama koskee 1980-luvulla suunniteltuja
taloja, esimerkiksi Haritussa ja Koivulassa. Haritussa talot ovat väriltään tummia ja elementtien saumat erottuvat selvästi, Koivulassa talojen väritys on punertava ja julkisivussa on horisontaalisia vaaleita korostenauhoja elementtisaumojen kohdalla tuoden mielen 1950-luvulla
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jonkin verran käytetyt ”valesaumat”. Varissuolle ja Jäkärlään toimisto on suunnitellut myös
luhtitaloja.

Kuva 26. Haritussa on Turun viimeisimpiä Sarainmaan toimiston suunnittelutöitä. Kuvan esimerkin vaihtelevat porrastukset tuovat mieleen Puolimatkan 1970–80 -lukujen taitteessa Lausteelle suunnitellut lamellitalot (kuva 21). Vaaleat elementtien saumat erottuvat selvästi tummasta pääväristä. (Harittu: tontti 49-1, Arkkitehtitoimisto Heikki Sarainmaa 1987.)
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Koko lähiöt:
•

-

Useita kohteita:
•

Runosmäki: korttelit 17, 18, 22, 23 ja 24 sekä tontit 32-2 ja 56-1 (molemmat Kaerlan
kaupunginosassa)

Lisäksi:
•

Harittu: kortteli 49

•

Jäkärlä: korttelit 16, 17 ja 19 sekä tontit 12-3; 21-2

•

Koivula: korttelit 36 ja 37

•

Kurala: tontit 54- 2 ja 9

•

Pansio: tontit 61-1 ja 2

•

Perno: korttelit 33, 34 ja 37

•

Uittamo: korttelit 16, 17, 18 ja 20

•

Varissuo: tontit 3-2; 12- 7 ja 9; 30-2; 35-2; 36-9 ja 37-3

•

Lisäksi mm. Rauramäentie 1 (Kaerla: tontti), Riutojankatu 1 (Kaerla: tontti) ja Savonkedonkatu 7 (Kaerla: tontti 17-29)
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8 TURUN KAUPUNGIN TALORAKENNUSOSASTO
Turun kaupungin talorakennusosasto on suunnitellut erityisesti julkisia rakennuksia Turun
lähiöihin 1950-luvun lopusta 1980–90 -luvun vaihteeseen. Turun kaupungin talorakennusosasto on myös toiminut suunnittelemiensa rakennusten rakennuttajana. Merkittävä osa Turun lähiöiden päiväkodeista on sen suunnittelemia, esimerkiksi Vasaramäen, Koivulan ja Runosmäen (kuva 27) päiväkodit. Talorakennusosasto on suunnitellut myös koulurakennuksia,
esimerkiksi Ilpoisten koulun (kuva 28) ja Juhannuskukkulan koulutalon. Näiden lisäksi talorakennusosasto suunnitteli lähinnä muita julkisia rakennuksia, kuten nuorisotaloja ja terveyskeskuksia.

Kuva 27. Turun kaupungin talorakennusosaston suunnittelema Runosmäen päiväkoti (Runosmäki: tontti 2-7-1, Turun kaupungin talorakennusosasto 1987).

Kuva 28. Turun kaupungin talorakennusosasto on suunnitellut useita Turun lähiöiden kouluja,
esimerkiksi kuvan Ilpoisten koulun (Ilpoinen: rakennus 13-7-1, Raija Lundsten/Turun kaupungin talorakennusosasto 1974).

Asuinkerrostaloja Turun kaupungin talorakennusosasto on suunnitellut vain muutamaan lähiöön: Nummeen 1950-luvulla sekä Pansioon (Lumikonkatu 4, 6 ja 7) ja Kastuun (Mullintie 4,
10 ja 12) 1960-luvulla. Pansion ja Kastun talot ovat ulkonäöltään hyvin samannäköisiä (kuva
29). Talojen päädyt ovat punaista julkisivutiiltä, joka jatkuu myös sivujen puolelle. Arkkitehti-
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piirustuksissa Kastun talojen muu julkisivu on rapattu ja Pansion taloissa se on maalattua
betonielementtiä. Molemmissa kohteissa talojen ikkunoiden välit ovat minerit-levyä.

Kuva 29. Turun kaupungin talorakennusosaston Pansioon Lumikonkadulle (ylh.) ja Kastuun
Mullintielle (alh.) suunnittelemat kerrostalot muistuttavat paljon toisiaan. Ikkunoiden muoto on
samanlainen ja julkisivuissa on käytetty punaista tiiltä päädyissä. Punatiili jatkuu jopa talon
sivuille jakaen näin pääjulkisivun kahteen osaan. Talon toisella pitkällä sivulla on porrastus,
johon osa ikkunoista sijoittuu. (Pansio: rakennus 19-1-1, Turun kaupungin talorakennusosasto
1968 ja Kastu: rakennus 11-26-1, Turun kaupungin talorakennusosasto 1965.)
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Koko lähiöt:
•

-

Useita kohteita:
•

-

Lisäksi:
•

Halinen: tontti 27-1 (päiväkoti)

•

Harittu: tontti 69-2 (päiväkoti)

•

Hepokulta: kortteli 73 (Hepokullan koulu ja Luolavuoren koulun Hepokullan yksikkö,
vain laajennus)

•

Ilpoinen: tontti 13-7 (Ilpoisten koulu ja palloiluhalli)

•

Jyrkkälä: kortteli 54 (terveysasema)

•

Juhannuskukkula: tontti 20-3 (vesilinna ja ammatti-instituutti)

•

Jäkärlä: tontti 33-3 (päiväkoti)

•

Kastu: tontit 11- 26, 27 ja 28 (asuinrakennukset ja terveyskeskus)

•

Koivula: tontti 45-3 (päiväkoti)

•

Mäntymäki: kortteli 26 (Toivolan toimintakeskus)

•

Nummi: korttelit 35 ja 100 (asuinrakennukset ja nuorisotalo, tontista 7 ei tietoa); lisäksi tontti 101-2 (asuinrakennukset)

•

Pansio: korttelit 17 (asuinrakennukset ja huoltorakennus, ei laajennusta), 18–20
(asuinrakennukset ja koulu) ja 22 (nuorisotalo)

•

Runosmäki: tontti 2-7 (päiväkoti), 26-1 (nuorisotalo), 81-3 (Turun Lyseon koulu)

•

Suikkila (Pitkämäki): tontti 67-3 (Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikkö ja päiväkoti,
vain laajennus)

•

Varissuo: tontit 14-4 (päiväkoti), 36-10 (nuorisotalo)

•

Vasaramäki: kortteli 34 (päiväkoti) sekä tontti 46-9

•

Lisäksi mm. Härkämäen ala-aste (Pahaniemi, tontti 64-4)
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9 KAHRA (Arkkitehtitoimisto Veijo Kahra, Arkkitehtuuritoimisto
Veijo Kahra ym.)
Veijo Kahra aloitti lähiörakennusten suunnittelun Turkuun 1950-luvulla yhdessä Aarne Ehojoen kanssa. Arkkitehtitoimisto Ehojoki-Kahra suunnitteli rakennuksia Patterinhakaan ja Juhannuskukkulalle, minkä jälkeen Kahra perusti oman arkkitehtitoimiston. Kahran toimisto on
suunnitellut kokonaan Ilpoisen. Tämän lisäksi toimisto on suunnitellut muutamia kortteleja ja
tontteja eri puolille Turun lähiökehää. Uusimmat toimiston suunnittelemat rakennukset ovat
1980-luvun lopusta.
1960-luvun puolivälissä Kahran toimiston Itäharjulle (Vanha Littoistentie 75) suunnittelemissa
lamellitalossa ja muutamaa vuotta myöhemmin suunnitelluissa Ilpoisten lamellitaloissa (kuva
30) on samaa näköä. Ikkunat ovat melko matalia ja ne on aseteltu väljästi. Väljyyttä korostaa
se, että julkisivut ovat väritykseltään vaaleita eikä muita värejä ole käytetty, paitsi Ilpoisissa
talojen päädyt ovat punatiiltä. Itäharjulla olevassa talossa on hyvin loiva, nostetun päädyn
taakse kätketty harjakatto. Ilpoisissa talot ovat olleet ainakin pääosin tasakattoisia (tai kätkettyjä harjakattoja), mutta osaan taloihin on vaihdettu jyrkkälappeinen ja räystäällinen harjakatto.

Kuva 30. Ilpoisten lamellitalojen ikkunat ovet melko matalia ja ne on aseteltu väljästi. Julkisivujen väritys on vaalea ja päädyt ovat punatiilisiä. Kuvan talo on suunniteltu tasakattoiseksi, mutta osaan taloihin on vaihdettu harjakatto. (Ilpoinen: rakennus 13-4-4, Arkkitehtitoimisto Veijo
Kahra 1971.)

Myös Luolavuoren (Luolavuorentien varsi) lamellitalot (kuva 31) on suunniteltu 1960-luvun
puolivälissä, mutta ne ovat ulkonäöltään erityylisiä: pääjulkisivun ikkunat ja parvekkeet on
sijoitettu horisontaalisesti nauhamaiseen muotoon ja vastakkaiselta puolelta ne ovat hyvin
erinäköisiä muistuttaen hiukan Puolimatkan toimiston Uittamolle yli kymmenen vuotta myöhemmin suunnittelemia taloja, tosin parveketorneja on vähemmän ja ikkunat näyttävät suuremmilta.
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Kuva 31. Kahran toimiston Luolavuoreen suunnittelemat lamellitalot ovat julkisivujäsentelyiltään hyvin vaihtelevia. Toisella puolella (ylh.) ikkunat ja parvekkeet muodostavat nauhamaisen
linjan, vastakkaisella puolella (alh.) ikkunat on sijoitettu väljemmin tuoden mieleen Puolimatkan
toimiston Uittamolle yli kymmenen vuotta myöhemmin suunnittelemat talot. (Luolavuori: tontti
16-8, Arkkitehtuuritoimisto Veijo Kahra 1968.)

1960-luvun lopussa suunnitellut Jaanintien (kaupunginosa Itäharju) ja Ilpoisten vanhemmat
pistetalot (kuva 32, vas.) muistuttavat toisiaan muodon ja materiaalien osalta. Ne ovat ilmasta katsottuna malliltaan ”siirrosmaisia” (kuva 33). Talojen pääjulkisivuissa on vain huoneistojen ikkunat, mikä on Turun lähiötaloille harvinaista (yleensä pääjulkisivuilla on sisäänkäynti
ja/tai parvekkeet). Ilpoisissa pääsivujen ruutuelementit erottuvat selvästi ja elementin keskellä on neliön mallinen ikkuna. Taloissa on nähtävissä jopa funktionalistisia piirteitä. Jaanintien
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pistetalojen ikkunalinjat ovat sen sijaan nauhamaiset ja ikkunavälit ovat maalattua profiloitua
peltiä. Molemmissa tapauksissa sisäänkäynnit ja parvekkeet ovat päädyissä.
Uudemmat Ilpoisten pistetalot (kuva 32, oik.) ja Kärsämäkeen, Palttaan (Kylässuonpolku 7 ja
Ruotumiehenkatu 5–7) 1970-luvun alussa suunnitellut pistetalot (kuva 34) ovat keskenään
hyvin samannäköisiä. Molemmissa lähiöissä talojen molemmilla pääsivuilla on parveketornit,
jotka osoittavat kaakkoon ja luoteeseen. Paltan talot ovat harvinaisia siinä, että niissä on vain
viisi kerrosta, vaikka ne ovat hissillisiä pistetaloja. Ilpoisissa kerroksia on kahdeksan ja joissakin taloissa parveketorneja on tyypillisen kahden sijaan toisella puolella kolme.

Kuva 32. Kahran toimisto on suunnitellut Ilpoisten lähiön. Kuvassa vanhempi (vas.) ja uudempi
(oik.) pistetalo Ilpoisista. Vanhemmissa taloissa parvekkeet ja sisäänkäynti ovat päädyissä ja
ikkunat ovat neliön mallisia. Turun lähiöiden pistekerrostaloille harvinaisesti pääjulkisivuilla on
ainoastaan ikkunoita eikä lisäksi parvekkeita tai sisäänkäyntiä. Uudemmissa taloissa parveketornit on sijoitettu pääjulkisivulle sisäänkäynnin molemmin puolin sekä vastakkaiselle sivulle
samalle kohdalle, osassa taloista tosin toisella puolella on kolme parveketornia. (Ilpoinen: rakennukset 10-2-4, Arkkitehtitoimisto Veijo Kahra 1969 ja 14-1-3, Arkkitehtitoimisto Veijo Kahra
1972.)
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Kuva 33. Kahran toimiston 1960–70 -lukujen taitteessa suunnitellut Jaanintien ja Ilpoisten pistekerrostalot ovat ilmasta katsottuna muodoltaan kuvan Jaanintien esimerkin kaltaisia (Itäharju: rakennus 73-2-1 Arkkitehtitoimisto Veijo Kahra 1970).

Kuva 34. Kärsämäessä, Paltassa on 1970-luvulle harvinaisia 5-kerroksisia hissillisiä pistetaloja.
Talot muistuttavat paljon Ilpoisten uudempia pistetaloja, jotka tosin ovat korkeampia. Yhteisiä
piirteitä ovat talojen molemmilla pääjulkisivuilla olevat parveketornit, jotka osoittavat kaakkoon
ja luoteeseen sekä ikkunoiden muoto ja julkisivun väritys. (Kärsämäki: tontti 90-2, Veijo Kahra
1974.)

Tämän jälkeen Kahran toimisto ei ole enää suunnitellut paljon lähiörakennuksia Turkuun.
1970-luvulla toimisto suunnitteli vielä rivitaloja Hurttivuoreen. 1980-luvulla Kahran toimisto
suunnitteli ainoastaan Orminkujan päivähoitoyksikön Varissuolle ja yhden kerrostalokorttelin
Harittuun. Tästä johtuen uudempia kohteita ei voi tarkemmin analysoida.
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Koko lähiöt:
•

Ilpoinen (ei Ilpoisten koulua ja palloiluhallia: tontti 13-7 eikä täydennysrakentamista:
korttelit 16 ja 17)

•

Jaanintien kerrostalot (kaupunginosa Itäharju)

•

Juhannuskukkula: Ehojoki–Kahra (ei vesilinnaa ja ammattikoulua, Pohjola: tontti 20-3
eikä tonttia 21-3)

•

Paltta (kaupunginosa Kärsämäki: Kylässuonpolku 7 ja Ruotumiehenkatu 5–7)

•

Patterinhaka: Ehojoki–Kahra (ei liikekeskusta: kortteli 58)

Useita kohteita:
•

-

Lisäksi:
•

Harittu: kortteli 50

•

Hurttivuori: kortteli 77 sekä tontti 37-31

•

Luolavuori (Luolavuorentien varsi): korttelit 15 ja 16 sekä tontti 60-3 (Luolavuoren
koulu, ei laajennusta)

•

Varissuo: tontti 27-3

•

Lisäksi mm. Lemminkäisenkatu 19 (Vasaramäki: tontti 56-2), Kastuntie 43–45 (Kastu:
tontit 19- 16 ja 17) ja Vanha Littoistentie 75 (Itäharju: tontti 72-4)
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10 MUITA SUUNNITTELIJOITA
Seuraavaksi esitellään lyhyesti muutamia muita suunnittelijoita, joiden kohteita on paljon
(10–24 korttelissa) selvitykseen sisältyneissä lähiöissä. Nämä suunnittelijat ovat vaikuttaneet
omalta osaltaan siihen, miltä Turun lähiöt näyttävät. Suurin osa suunnittelijoista on paikallisia.
Schaumanin toimiston (Arkkitehtitoimisto Frank Schauman, Schauman Arkkitehdit Oy
ym.) suunnittelemia taloja on esimerkiksi Pernossa, Majakkarannassa, Koivulassa ja Haritussa. Toimisto on suunnitellut Turun lähiörakennuksia 1970–80 -lukujen taitteesta 2000luvulle. Schaumanin toimisto on suunnitellut Turun lähiöille malliltaan harvinaisia, ilmasta
katsoen L-kirjaimen mallisia taloja (esim. Varissuo: tontti 14-6). Toimisto on suunnitellut useita Turun ylioppilaskyläsäätiön (TYS) kohteita.
Siggen toimiston (Arkkitehtitoimisto Sigge Ky, Arkkitehtitoimisto Sigvard Eklund Ky
ym.) vanhimmat selvityksessä vastaan tulleet suunnittelukohteet ovat 1970-luvun lopusta ja
uusimmat 2000-luvulta. Siggen toimisto on suunnitellut rakennuksia lähinnä

Halisiin,

Koivulaan ja Harittuun. Halisten ulkoasuun toimisto on vaikuttanut paljon, sillä sinne se on
suunnitellut rakennuksia kymmeneen kortteliin.
Casagranden toimisto (Arkkitehtitoimisto Casagrande & Haroma, Arkkitehtitoimisto B.
Casagrande & Co. ym.) on suunnitellut Turkuun lähiörakennuksia 1980-luvun puolivälistä
2010-luvulle. Suunnitellut rakennukset keskittyvät itäiseen (Halinen, Kohmo) ja eteläiseen
(Koivula, Harittu) Turkuun. Erityisen paljon kohteita on Koivulassa, missä taloja on yhteensä
seitsemässä korttelissa. Casagranden toimiston suunnittelukohteiden joukkoon lukeutuu
myös TYS:n kohteita: Haliskylä Halisissa ja Ironside Ilpoisissa. Ironside on rakennettu kokonaan teräksestä, mikä oli uutta 1990-luvun alun kerrostalorakentamiselle (TYS 2012).
Salokanteleen

toimisto

(Osmo

Salokannel,

Arkkitehtuuritoimisto

Laitsalmi–

Salokannel) oli mukana toteuttamassa ensimmäisiä lähiömäisiä alueita Luolavuoreen 1950luvun lopusta alkaen. Vanhimmat talot on suunniteltu yhdessä Viljo Laitsalmen kanssa (Arkkitehtuuritoimisto Laitsalmi–Salokannel). 1960-luvulla Salokannel on suunnitellut rakennuksia
esimerkiksi Ylännekadulle (kaupunginosa Itäharju) ja Mullintielle (Kastu). Uusimmat suunnittelukohteet ovat 1960-luvun lopusta.
Optiplan (Optiplan Oy, Rakennussuunnittelu Optiplan) on suunnitellut Turkuun lähiörakennuksia 1980-luvun lopusta 2000-luvulle saakka. Suunnittelukohteet keskittyvät pääasias-
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sa Harittuun (rakennuksia seitsemässä korttelissa) ja Runosmäen täydennysosaan, Aurinkolaaksoon (rakennuksia kolmessa korttelissa).
ATR (ATR-Toimistot Oy, ATR-Suunnittelu) on suunnitellut rakennuksia lähinnä Runosmäkeen, jossa suunnittelukohteita on jopa kymmenessä korttelissa. Suunnittelu ajoittui 1970luvun alusta 1970–80 -lukujen taitteeseen.
Toivosen toimisto (Unto Toivonen) suunnitteli rakennuksia Hurttivuoreen ja Parrantielle
(kaupunginosa Kastu) 1960-luvun alusta 1970-luvun alkuun.
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