Toolon asemakaavakilpailun tuloksena
arkkitehdit Gustav Nystrom ja Lars Sonck
laativat alueelle umpikortteleihin perustuvan
asemakaavan vuonna ipo6. Taka-Toblon
kaupunginosa rakennettiin pddosin vasta
ip20- ja so-luvuilla.
Tiiviin ja urbaanin asuinalueen kaupunkikuva on yhtendinen ja sitd eldvoittdvdt
lukuisat julkiset rakennukset.
Tddldldisfunkiksena tunnettu asuntoarkkitehtuuri on omalaatuinen yhdistelmd
funktionalismin ulkoisia tunnusmerkkejd,
perinteistd rakennustapaa ja
umpikorttelikaavaa.
t^'
Tdhdn oppaaseen on koottu kdvelyreitin
muotoon johdanto Taka-Toolon
^/t^fj^
kaupunkirakentamiseen. Opas on jatkoa ^; [ J . J ' ^
aiemmin ilmestyneelle Etu-Toolon
'
arkkitehtuurioppaalle.

arkkitehtuurikohteet
Toolon kirkko j a seurakuntatalo, Topeliuksenkatu 4
arkkitehti Hilding Ekelund. 1927-30
Toolon kirkon tontti o l i j o Nystromin ja Sonckin asemakaavassa varattu julkiselle rakennukselle. Ekelundin arkkitehtikilpailun voittanut ehdotus korosti k i r k k o a puistoakselin
paatteena. Pohjoisjulkisivun monumentaalisuutta lisaavat keskiosan korostaminen, symmetriset siivet ja puolipyorea terassi. Komeronauhoin jasennelty kellotelinepaaty vie ajatukset romaanisiin kirkkoihin tai Pisan kellotorniin. Arkkitehtuurissa heijastuu 1920-luvun pohjoismaiscn funktionalismia enteilevan klassismin seka italianmatkoilta omaksutut
kansanrakentamisen, afchitettura minoren, vaikutteet. Sisatilojen askeettisuus
vastaa ulkoasua. Kirkkosali huipeiituu kupolin kattamaan kuoriin, joka saa
valpa sivuille katketyista ikkunoista.

I

Paatytornista, runkohuoneesta ja kuorikappelista koostuva kirkko tarkoitettiin alunperin seurakuntasaliksi, joka myohemmin saisi kylkeensa varsinaisen
kirkon. Suunnitelmat viivastyivat ja seurakuntasali vakiintui nykyiseen muotoonsa kirkoksi, vaikka Ekelund laati 50 vuoden ajan erilaisia laajennusehdotuksia.
Ekelund suunnitteli myos viereisen k o u l u n , Svenska Normallyceumin,
V. 1954. Rakennus ei asetu katulinjaan vaan sijaitsce terassoidun tontin pohjoisreunassa. Selityksena oli seka Ekelundin toive jarjestaa kouluUe avara aurinkoinen piha, etta halu peittaa kirkon etelajulkisivu, jota han itse piti epaonnistuneena.
Vaiskarinkatu 3, 5, 7, 9 - Sandelsinkatu 10
arkkitehti Jalmari Peltonen, 1933
Julkisivujen koristeellisuus ei kadonnut heti funkiksen myota vaan voidaan
puhua eraanlaisen art deco -vaikutteisen arkkitehtuurin pyrahdyksesta 1930luvun alussa, esimerkiksi Valskarinkadun ja Sandelsinkadun kulmatalon kohdalla. Erkkerit ja julkisivun ylaosa on koristeltu geometrisin reliefmauhoin. K u l man voimakkaasti ulokkeellinen ja alapinnastaan siniseksi maalattu raystaslista
vaikuttaa leijuvan irti julkisivusta. Koveran seinapinnan rcliefi korostaa kulman vertikaalia linjaa. Saman suunnittelijan toita ovat myos viereiset asuintalot Vaiskarinkatu 3, 5 ja 7. Yhteista naille rakennuksille on toololaisfunkiksen
ja klassistisvaikufteisten koristeaiheiden yhdistely. Sisapihan puolella erkkerit
ovat puolipyoreat. Rakennukset vetaytyvat katulinjasta.
Toolon Helmi (As Oy Pohjoinen Hesperiankatu 21)
Pohjoinen Hesperiankatu 21 - Runeberginkatu 34 - Vaiskarinkatu la
arkkitehti Kaarlo Borg. 1932
Komean funkistalon hohdokas nimi syntyi julkisivun tcrasti- eli jalorappauksesta, jonka kiiltava kivimurska j a varillinen lasi saivat valkehtimaan. P.
Hespcriankadun puoleinen y l i n kerros on osittain sisaanvedctty muodostaen
terasseja. Yhdessa PV.G. Palmqvistin suunnitteleman Mehilaisen sairaalan
(v. 1930-37) kanssa T6ol5n Helmi muodostaa Runeberginkadulle porttimaisen
aiheen.

arkkitehtuurikohteet
tetty yhteiskunta. Koyhien ja sairaidcn hoito tapahtui aluksi samoissa tiloissa,
mutta v. 1912 t y o - j a koyhaintalon toiminnat siirrettiin Koskclaan Kivelan
muodostuessa mielisairaalaksi. Alueen varhaisimman vaiheen rakcnnuksia suunnittelivat Sebastian Gripenberg, Onni Tornqvist (Tarfanne), Bruno Branholm
ja Thepdor Hoijer. Kivelan vanhin rakennus on punatiilinen talousrakennus,
V. 1873. Tarjantecn suunnittelema mielisairaalapaviljonki valmistui v. 1894
korttelin keskelle, korkean kallion laelle. Alue taydentyi 1900-luvun alkuvuosina puurakenteisilla tuberkuloosipaviljongcilla. Mecheliriinkadun varteen valmistui V.1928 Gunnar Taucherin suunnittelema vaaleaksi rapattu keittiorakennus, joka edustaa 1920-luvun klassismia esikuvanaan ruotsalaiscn Gunhar Asplundin arkkitehtuuri. Taucherin kasialaa on myos Kivelan v i i s i kerroksinen paarakennus, joka valmistui kahdessa vaiheessa vuosina 1932-35.
Kahden tornitalon ja paivakotisiiven asuntolakokonaisuus alueen etelareunalla
toteutettiin v. 1954 Martta (os. Martikainen) ja Ragnar Ypydn suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen perusteella.
Kivelan-Hesperian sairaala-alue on tiiviissa kaupunginosassa harvinainen
korttelikokonaisuus. Suuret sairaalarakcnnukset sulkevat sisalleen vehmaan
puistomaisen alueen seka koostecn cri ikaista laitosarkkitehtuuria. Sairaalaalueen rakennukset on varustettu laatoin, joissa mainitaan suunnittelija ja
rakentamisajankohta. Aluetta halkoo Lasaretinraitti.
H e i s i n g i n a u t o k o m p p a n i a n kasariiil;,(Kaartin pataljoona)
Mechelininkatu 32 - Pohjoinen Hesperiankatu 35
arkkitehti Martta Martikainen. 1935
Kasarmirakennus koostuu P. Hesperiankadun puoleisesta luentosalitoimistosiivesta ja Mechelininkadun puoleisesta raajoitussiivesta, joita levea
sivukaytava yhdistaa pyoristaen rakennuksen kulman. Nivelosaan sijoittuu
porrashuone, jonka vertikaalia muotoa lipputanko leijona- ja kyparaaiheisine^
jalustoineen korostaa. Sisaanvedetyssa ullakkokerroksessa toinii voimistelusali. Sisatilojen yksityiskohtia ovat mm. kaarevan kiiytaviin lasivitriinit, joissa*
esiteltiin auton osia, seka ruokasalin seinalle maalattu maailmankartta. Raken-;
nukscn arkkitehtuuri edustaa puhdaslinjaista funktionalismia, jossa autojejl^
kaantosatcidcn inspiroimat kaaret ja kurinalaincn suorakulmaisuus yhdistyvatj
Puolustuslaitoksen rakennukset suunniteltiin puolustusministerion tcknilliseti
osaston rakennustoimistossa, joka oli 1930-luvulla Suomcn suurimpia arkkitehti-'^
toimistoja. Autokasarmin suunnittelija Martta Martikainen sai runsaasti positiivista julkisuutta esitellessaan rakennusta, jota ylistcttiin ajanmukaiseksi ja
tarkoituksenmukaisen kauniiksi. Puolustuslaitos omaksui funktionalismin muotokielen varsin aikaisin. Punatiili liitettiin venalaisiin kasarmeihin, kun taas
valkoincn pohjoismainen funktionalismi koettiin poliittisesti sopivana.

K i v e l a n j a Hesperian sairaala-alue
Sibeliuksenkatu - Vaiskarinkatu - P. Hesperiankatu - Mechelininkatu
Kivelan sairaalan varhaisvaiheet ajoittuvat 1870-luvulle, j o l l o i n Tahtitorninmaen tienoilla sijainneen vaivaistalon tilat kavivat ahtaiksi ja uuden kunnallisen laitoksen rakennustyot kaynnistettiin Villa Stengardin (Kivela) alueella.
Kivelaan kasvoi viime vuosisadan alkupuolella noin tuhannen asukkaan eris(ylla) TSolon Helmi. Autokomppanian kasamii >
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arkkitehtuurikohteet
As Oy Taivalkulma j a As Oy Lantinen Rantatie
Pohjoinen Hesperianlcatu 37- Merikannontie 1 ja Merikannontie 3
arkkitehti Elsi Borg. 1952 ja 1953
As Oy Taivalkulman ja As Oy Lantisen Rantatien aiavatalojen alkuperaisista
asukkaista moni kuului puolustuslaitoksen tai rajavartioston henkilokuntaan.
Elsi Borg tyoskenteli oman toimistonsa ohella pitkaiin puolustusministerion
rakennustoimistossa suunnitellen lukuisia asuintaloja ja sairaaloita; Asuntosuunnittelussa han kiinnitti erityista huomiota pohjaratkaisujcn kaytiinnollisyyteen ja joustavuutccn. Suunnitteluperiaatteina oli esimerkiksi, etta kolmipyoraisella tuli paasta ajamaan asunnossa ympari j a erillista ruokailutilaa tuli
voida kayttaa anopin vierashuoneena.
Molemmissa jalleenrakennuskauden taloissa on betonipilarirunko ja verhomuuratut, rapatut julkisivut. Rappausta on jasennelty elementtirakentamisen
tyylipiirteita ennakoivalla viivoituksella. Yksityiskohtien mittakaava on inhimillinen ja kaytetyt materiaalit luonnonlaheisia. As Oy Lantisen Rantatien
erkkeri-ikkunoita on suunnattu merta kohti. As Oy Taivalkulman parvekkeiden
alapinnat on hauskasti varitetty. Talon erikoisuutena oli ensimmaiseen kerrokseen sijoitetut, kotiapulaisille vuokrattavat erillishuoneet.

^[ib

Sibeliusmonumentti, Sibeliuspuisto
kuvanveistdjd Eila Hiltunen. 1961-67
Jean Sibeliuksen muistomerkin suunnittelusta kaytiin kilpailu ajankohtana,
joka osui suomalaisen kuvanveiston siirtymakaudelle esittavasta abstraktiin
ilmaisuun. Hiltusen symbolinen ehdotus lunastettiin ylimaaraiscna. Uusintakilpailussa palkintolautakunnan asiantuntijajasenet asettivat Hiltusen ehdotuksen ensimmaisclle sijallc ja suosittelivat sen toteuttamista. Sibelius-seuran
kanssa sopimukseen paastiin vasta, kun Hiltunen teki kolmannen ehdotuksen,
jossa muistomerkin yhteyteen liitettiin saveltajan muotokuvapaa. Taiteilijan
kasityona hitsaamassa teraksisessa monumentissa voi nahda viitteita suomalaiseen luontoon, p u i h i n , k a l l i o i h i n tai Sibeliuksen m u s i i k i n juhlavaan
poljentoon.
' Toolon kirjasto, Topeliuksenkatu 6
arkkitehti Aarne Ervi, 1970
Aarne Ervi teki laajan ja monipuolisen elamantyon arkkitehtina. Hanen suunnitelmissa on tyypillista kokeilu materiaaleilla ja jopa tunnusmerkiksi muodostunut vaalean klinkkerilaatan kayttb. Ervin paatoita ovat esim. Tapiolan keskustan
aluesuunnitelma ja useat rakennukset. Toolon kirjastossa on ovaalin muotoinen porrashuone. Rakennus sulkeutuu kadun suuntaan, tarkeimrnat
yleisbtilat avautuvat Topeliuksenpuistoon. Y l i n
kerros on sisaanvedctty. Kirjasto muodostaa vastaparin puistoakselin toisessa paassa kohoavalle
Toolon kirkoUe.

Kesiikadun asuintalot, Kesakatu 2-8
arkkitehdit Timo Vormala, Smanna Raitanen ja Jukka Linko. 1998-2000
Yleisradion vanhaan toimitaloon muutti Suomen ymparistokeskus 1990-luvun_alussa. Tontin toisecn paahiin rakennettiin nelja uutta asuinkerrostaloa,
korttelin keskelle jai yhtenaincn piha. Lannenpuoleiset lamellit ovat kaarevia,
isot lasitetut parvekkeet ja ylcmpien kerrosten terassit suuntautuvat merelle
jattaen tontin luoteiskulman vapaaksi. Talot ovat piippuineen ja kaiteineen
laivamaisia muodostaen mielenkiintoiscn vertailukohteen As Oy Kulmalinnan
taloUcToolontorilla (ks. kohdc 32).
< f f
Soutustadion, Toivo Kuulan puisto
arkkitehti Hilding Ekelund, 1939
Soutustadion rakennettiin lahelle P. E. Blomstedtin
piirtamia H e i s i n g i n
kanoottiklubin ja Merimelojien rakennuksia. Funktionalistinen terasbetonikatsomo muistuttaa Ekelundin toista suunnitelmaa, Kapyliin urheilupuistoon
vuotta myohemmin valmistunutta velodromia: linjakasta katosta kannattaa
kuusi pilaria, rappaamattomat terasbetonirakenteet on maalattu valkoisiksi.
Katsomoa jatkettiin tilapaisilla puurakentcilla. Olympialaisiin rakennettiin uusi
avokatsomo, joka muutettiin myohemmin operettinayttamoksi.
Paakatsomon itapuolelle valmistui puurakenteinen Soutuliiton hallinto- ja klubirakennus, jonka alakerrassa on talviharjoitteluallas. Pysyviii rakcnnuksia o l i
myos lantcrniinikattoinen, puurakenteinen kanoottivaja, joka paloi v. 1996,
mutta rakennettiin uudestaan samanlaisena.

Linnankoskenkatu - Kajanuksenkatu Sibeliuspuisto - Lastenlinnantie
kaavoittajana Birger Brunila, 1937
useita arkkitehteja ja rakennusmestareita.
1939-45
Kortteleiden v. 1929 laaditussa kaavassa esitettiin katujen varteen korkeita
kerrostaloja sisaosan sailyessa huvila-alueena. Brunilan suunnittelemassa
modernisoinnissa alueelle vahvistcttiin uusi funktionalistinen asemakaava.
Kolmikerroksiset, enintaan 12m syvat lamellit on vedetty sisaan katulinjasta.
Asemakaavassa kortteleiden halki kulkee ita-lansisuuntaiset kavelypolut, joita
ei ole toteutettu. Alue mitoitcttiin huolellisesti ja rakennettiin nopeasti. Monipuolisten istutusten ansiosta siita tuli keidasmainen, yhtenainen 1930-luvun
ymparisto. Monessa talossa on punatiilikatto j a rapattua julkisivua jasentaa
korostettu porrassisaSnkaynti.

> f
Pauligin huvila (Villa Humlevik), Mechelininkatu 36
arkkitehti F. A. Sjdstrom, 1873
Uusi paarakennus rakennettiin vanhan Humlevikin huvilan viereen. Noilta
ajoilta saattavat oUa lansipuolella sijaitseva kivikellari seka rannan nuottatupa. Avokuisti valmistui Waldemar Aspelinin suunnittelemana v. 1890, jolloin
huvila oli Bertha ja Gustav Pauligin omistuksessa. Nykyasu on pitkalti 1920luvulta. Huvila toimii nuorten luontotalona.
Pauligin huvilan tavoin Villa BrSvalla (paivakoti Paivapirtti, Rajasaarentie 2)
on jaanne huvilayhdyskunnasta. Elia Heikelin v.1895 suunnitteleman rakennuksen paikalla tai pohjana on saattanut olla Theodor Hoijerin suunnittelema
huvila. Rakennusta on muutettu useita kertoja, paivakotina se on toiminut
vuodesta 1948.

Folkhalsan, Topeliuksenkatu 20 - Tavaststjernankatu 7
arkkitehti Gunnar Nordstrom. 1933 ja 1944. laajennus arkkitehti Kurt
Simberg, 1954. laajennus arkkitehdit Mona ja Lars Hedman. 1962
Folkhalsan on v. 1921 perustettu suomenruotsalainen
kansanterveysjarjesto,
jonka lastenhoitaja- ja terveyssisarkoulutuksen, seka lastenhoidon tarpeisiin
suunniteltiin oma rakennus. Vanhin osa on linjakasta funktionalismia.
Paasikivenkadun puoleisilla parvekkeilla nukkuivat hoidettavat lapset terveellisesti ulkoilmassa. Paasisaankaynnin eleganssi on kestanyt muutoksista huolimatta. 1950luvuUa rakennetussa laajcnnusosassa on mm. luentosali, pikkulasten osasto ja asuntoja. Viimeisin laajennus kasittaa paaosin koulutus- ja kongressitiloja.

arkkitehtuurikohteet

« Lintureliefit liittyvat Mannerheimin iastensuojeluiiiton
symboliin, l<otl<aan.
< Tohtori Lansimaen sairaaia

Lastenlinna, Lastenlinnantie 2 - Linnailkoskenkatu 25
arkkitehdit Elsi Borg, Otto Flodin ja Olavi Sortta, 1948, Itsdrakennus
Elsi Borg, 1959
Lastenlinna oli Mannerheimin lastensuojeluliiton omistama hoitolaitos, johon
lapset tulivat terveydellisista tai sosiaalisista syista kuntoutukseen. Talossa
sijaitsi myos lastenhoitajien oppilaitos asimtoloineen. Kaarevassa hoitolaitossiivessa on korostettu funkiksen hengen mukaisesti valon ja ilman tarkeytta.
Parvekkeelliset potilashuoneet suuntautuvat lounaaseen. Torniosaan sijoittuivat oppilaiden j a henkilokunnan asuinhuoneet, pyoristctyssa paadyssii oli kunkin kerroksen seurusteluhuone j a alimpana luentosali. Samanlainen pyorea
paaty esiintyy mm. Tilkan sairaalassa. Torniin liittyy matala neuvolasiipi.
Hoitolaitosta ja tomia yhdistaa kattoterassillinen valiosa. Suunnitelma oli alunperin hyvin funktionalistinen, mutta toteutuksen viivastyessa mukaan tuli 40luvun romanttisia aineksia, j o t k a ilmenevat m m . valkoisen rappauksen
vaihtumisena reliefein j a veistoksin koristeltuun terastirappaukseen. Toisaalta
myos sodan jalkeinen materiaalipula saattoi vaikuttaa toteutustapaan. Lastenlinnan arkkitehtuuria voidaan verrata samanaikaiseen Kauppakorkeakoulun
rakennukseen Etu-To616ssa.

Paasikivenkatu 6-4:ssa sijaitsee Tohtori
Lansimaen sairaaia, jonka suunnitteli arkkitehti Elsi Borg, 1930. Rakennus edustaa arkkitehtonisesti 1920-luvun klassismia. Todennakoisesti tohtori itse osallistui yksityisen,
naistentauteihin erikoistuneen sairaalansa
suunnitteluun. Tilojen jasentely pcrustuu keskikaytavaan j a koko sommitelma symmctriaan. Keskeisessa vestibyylissa eli
eteishallissa on joonialaiset pylvaat. Alunperin toteutettiin vain toinen sairaalasiipi ja keskiosa. Ylimmassa kerroksessa oli tohtorin oma asuinhuoneisto, j o hon liittyi loggia katoUa. Ulkoseinien rakenne perustui uutuuteen, rapattuun
solubetoniin. Rakennus siirtyi Suomcn syopajarjcstojen omistukseen, jolloin
arkkitehti liro Tukkila suunnitteli taydennysosan v. 1952-53. Uusi siipi noudatti
hahmoltaan Borgin suunnitelmia, mutta pihajulkisivuun tehtiin parvekkeet j a
julkisivumateriaaleina kaytcttiin lasi- j a punatiilta.

Reliefit j a veistokset suunnitteli taiteilija Sakari Tohka j a taidokkaasta toteutuksesta vastasi rapparimestari Yrjd Kyllonen, Kuvioita tehdessa puumuotti
verhottiin silkkisukalla, jotta se irtosi katevasti rappauksesta. Psykiatristen
lapsipotilaiden osasto ja muurimainen siipirakennus rajaavat Lastenlinnan p i han. Osastolla oli uusia terapiamenetelmia varten mm. meluhuone j a tulileikkihuone, seka tilat potilaiden koulunkayntia varten. Laajennuksen j u l k i s i v u rappaukseen on sekoitettu sinista lasimurskaa.

As Oy Meritalo, Messeniuksenkatu 11 - Stenbackinkatu 12
arkkitehti Sven Kuhlejelt, 1926
As Oy Messeniuksenkatu 10, Topeliuksenkatu 37B Messeniuksenkatu 10
arkkitehti likka Marias, 1937
Vertailtaessa As Oy Meritaloa ja vastapaista As Oy Messeniuksenkatu 10:a on
nahtavissa muutos 1920-luvun klassismista toololaisfunkikseen.
Maen paiille sijoittuva As Oy Meritalon kaartuva kulmatontti rakennettiin
ymparistoaan varhaisemmin. Klassiseen tyyliin jasenncUyssa julkisivussa alin
kerros korostuu kivijalkamaisena. Tyypillista toololaisfunkista edustava
Messeniuksenkatu 10 sijoittuu myos kulmatontille mutta korttelin Topeliukscnkadun puoli on avattu. Paadyssa on kulmaikkunallinen erkkeri- ja parvekeyhdistclma, j o k a sijoittuu mielenkiintoisesti kadun paalle avaten sisalta
kadunsuuntaiset nakymat. Porrashuoneisiin antaa valoa pystysuuntainen ikkunanauha. Julkisivuja verratcssa ei voi olla huomaamatta, kuinka muurin ja aukkojen valinen suhde seka erkkcreidcn ilme ovat kokenect muutoksia.

"Huvilakortteli"
Lastenlinnantie - Tavaststjernankatu - Paasikivenkatu - Stenbackinkatu
Kirjailijanpuiston j a Stenbackinkadun valinen kortteli on jaanne 1910-luvun
huvilakaupunginosasta j a edustaa alunperin muutamien varakkaiden kaupunkiporvareiden asuinrakentamista. Korttelin keskella on pieni julkinen puistoalue, Piilopuisto. Huvilamaiset yksityistalot on vedetty sisaan aidatusta katulinjasta. Muutamat t y y l i i n sopimattomat aidat hairitsevat arkkitehtonisesti
mielenkiintoista korttelia.
Nykyisen Turkin suurlahetyston (Tavaststjernankatu 9 - Paasikivenkatu 2)
klassistisen asuintalon suunnitteli arkkitehti Annikki Paasikivi v. 1930, isalleen
Juho Kusti Paasikivelle, joka asui talossa ^///-vaimonsa kanssa v. 1930-56.
Tavaststjernankadun j a Lastenlinnantien kulmatalon suunnitteli Taka-Toolbn
rakentamiseen paljon vaikuttanut arkkitehti Ole Gripenberg, v. 1940. Asuintalon julkisivut ovat terastirappausta, ikkunakehissa on kiillotettua graniittia.
Stenbackinkadun varrella talot ovat tiilista 1950-luvun asuinrakennusta lukuun
ottamatta 1920-luvulta.
Stenbackinkatu 24:n rakennusmestari Syvahuokon yksityistalo on nykyisin Romanian suurlahetysto. Talon suunnitteli arkkitehti Vdind Vahdkallio,
V.1927. Kupari-ikkunat j a art deco -tyyliset koristeaiheet tuovat mieleen keskieurooppalaisen arkkitehtuurin. Tuotteliaan Vahakallion suunnitelmia on Helsingissa lukuisia, Taka-T6616ssa lisaksi mm. Sibelius-akatemian talo ToolonkaduUa seka Topeliuksenkatu 3A (ks.. kohde 32).
Stenbackinkatu 16 j a 18-20 englantilaistyyppiset paritalot, seka Paasikivenkadun kulman italialaishenkisen huvilan suunnitteli arkkitehti Elias Paalanen,
V.1925. Paritalojen rustikakoristeet j a raskas muotokieli vaikuttavat vanhanaikaiselta verrattuna vain pari vuotta nuorerapaan Syvahuokon taloon.

Naapurissa Topeliukscnkadun puolella sijaitsee valjalla tontillaan v. 1915 valmistunut jykeva punatiilinen Topcliusskolan.

Kansanelakelaitoksen paakonttori, Nordcnskioldinkatu 12
arkkitehti Alvar Aalto, 1948-56
Kelan paakonttorin suunnittelusta ns. puhtaanapitolaitoksen tontille kaytiin
V. 1948 arkkitehtikilpailu, jonka voittivat Aino j a Alvar Aalto. Toimistotalo
toteutettiin kilpailutonttia ahtaammalle, kohnionmuotoiselle tontille. Rakennus muodostaa yhdessa Lastenlinnan kanssa puistoakselin paatteet. Aalto halusi korostaa julkiscn rakennuksen asemaa kaupunkikuvassa aikana jolloin liikerakentaminen pyrki nousemaan tarkeimmalle paikalle.
Rakennusvolyymi on pilkottu osiin ja porrastcttu kaupunkikuvaa keventaen.
Tilat on jasennelty sisatorien ja pihojen ymparille toiminnallisiin osastoihin ja
alucisiin. Alunperin rakennuksen lapi paasi kulkemaan terassiksi nostetun p i han kautta puistoon. Asiakastilaksi suunniteltu keskushalli saa valoa lasisista
kattoprismoista. Hallin alkuperaiseen sisustukscen kuuluivat matalat jakoseinat.
Kelan paakonttorissa on nahtavissa 1940-luvun arkkitehtuurin romanttisia
aineksia materiaalivalinnoissa j a sisustuksessa.
Rakennuksen harvinainen pater noster -hissi on
edelleen toiminnassa.
< Kansaneial^eiaitol'isen paasisaanl<aynti

arkkitehtuurikohteet
Gripenbergin kortteli
Mannerheimintie - Savilankatu - Urheilukatu - Sallinkatu
arkkitehti Ole Gripenberg (Frosterus & Gripenberg), 1925-1932
Korttelin harvinainen yhtenaisyys selittyy saman suunnittelijan osallistumisella kaikkiin vaiheisiin julkisivukaavioiden laatimisesta rakennussuunnitteluun.
Yhtenainen riiystaslinja kiertaa koko korttelin. Julkisivut ovat sileita j a niukasti koristeltuja, vaihteleva varitys erottaa rakennukset toisistaan. Urheilukadun puolella keskimmaiset rakennukset vetaytyvat katulinjasta. Symmetrinen sommittelu huipentuu keskeisesti sijoitettuun komeaan kattospiiraan.
Korttelissa on myos yhtenainen sisapiha. Mannerheimintien vastakkaisella
puolella sijaitseva avokortteli muodostaa mielenkiintoisen vertailukohdan
suljetulle korttelille. Avokortteli perustuu Gripenbergin v.1935 laatimaan asemakaavaan ja rakennuksistakin suuri osa on hanen suunnittelemiaan.
Toolonkatu 54,56,58 - Linnankoskenkatu 10
arkkitehdit Woldemar Baeckman (54), Jussi LappiSeppdldja
likka Martas, 1936-37 (56,58)
Toolonkadun loppupaa muodostaa t y y l i l l i s e s t i
yhtenaisen toololaisfunkisrintaman, jossa pelkistetyt suorakaide-erkkerit ja sisaankaynnit jasentavat j u l k i s i v u j a . Kulmatalon j u l k i s i v u s s a on
vertikaali paateaihe ja ikkunanauha vastapainona
tasaisesti aukotetulle muurille. Linnankoskenkadun puolella j u l k i s i v u kaartuu kauniisti liittyen
entiseen Elannon vihreaan kulmataloon. Toololaisfunkiksen tuntomerkit tayttyvat myos nayteikkunoiden ja sisaankayntien detaljoinnissa.
Pakkilaatikon talo (Suomen kirkon sisalahetysseura), Toolonkatu 55
arkkitehti Erkki Huttunen, 1937
Funktionalistisessa koulutalossa toimii nykyisin Suomen kirkon sisalahetysseura.
Huttunen tunnetaan monien SOK:n myymala-, teollisuus- j a k o n t t o r i rakennusten suunnittelijana. Han ohjasi 1930-luvulla pitkalti koko SOK:n
rakennusosaston suunnitteluperiaatteita, kautta maan tunnettu nk. funkisosuuskauppa oli Huttusen kehittama rakennustyyppi. "Osuuskauppafunkiksen" tavoitteena o l i modernin rakennuksen erottuminen siisteyden, valoisuuden j a
puhtauden myota vanhasta rakennuskannasta.
Toolon raltiovaunuvarikko
Eino Leinon katu - Mannerheimintie - Huraalistonkatu - Toolonkatu
Heisingin Raitiotie- ja Omnibus Osakeyhtio perustettiin v. 1888, jolloin liikenne ensimmaisella hevosvetoisella vaunulinjalla Toolon ja Kaivopuiston valilla
alkoi. Osakeyhtio vuokrasi Rosavillan huvila-alueen pohjoisosasta tontin
talleille. Sahko korvasi hevoset v. 1901. Samoihin aikoihin alkoi varikoUa uusi
rakennusvaihc. Toolonkadun ja Eino Leinon kadun kulmassa sijaitseva kaariikkunallinen raitiovaunuhalli valmistui v. 1900 arkkitehti Waldemar Aspelinin
suunnittelemana. Rakennuksen detaljointi keskittyy paatyihin seka kaareviin
kattolanterniineihin. Pitkat julkisivut ovat puurakenteiset, mutta rapatut. Halli
muutettiin v.l992 raitioliikennemuseoksi arkkitehti Bengt Lundstenin suunnitelmien mukaan.
Varhaista rakennusvaihetta edustaa myos Toolonkadun ja Humalistonkadun
kulmaan v. 1909 valmistunut yksikerroksinen rakennusmestari
Richard
Willmanin suunnittelema korjaamohalli.
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arkkitehtuurikohteet
Nakyvimman panoksen varikkoalueen suunnittelulle on antanut arkkitehti Selim
A. Lindqvist. V.1911 suunniteilun kolmen suuren kaarihallin kokonaisuudessa
Lindqvist ja rakennesuunnittelijana toiminut Jalmar Gastrin hyodynsivat Suvilahden voimalaitoksen rautabetonirakenteiden kehittamisesta saatua kokemusta. Avarien hallien kattoa kannattavat kapeat pilarit. Rakennuskokonaisuus
taydentyi v.1927 L i n d q v i s t i n suunnittelemalla konttorirakennuksella
(Humalistonkatu 4), joka toimii nykyisin palvelutalona.
Mannerheimintien ja Humalistonkadun kulmaan v.1979 valmistuneen asuinja liikctalon paikalta purettiin Aspelinin suunnittelema Sipoon kirkkona tunnettu yhtion tyontekijoiden asuintalo.
tfJ^M

Selim A . Lindqvistin suunnittelutoita
Kuten raitiovautiuhalleissakin on nahtavissa, Lindqvistille on ominaista
johdonmukainen rakenteellinen ajattelu, joka yhdistyy rajattuun materiaalivalikoimaan ja pelkistettyyn geometrisccn art noveau -tyyliin. Omnibussiyhtio
rakennutti raitiotielaisilleen L i n d q v i s t i n vasta v.1925 suunnitteleman
klassististyylisen asuintalon halleja vastapaata sijaitsevalle kulmatontille
(Toolonkatu 49, Eino Leinon katu 8). Saman suunnittelijan varhaisempia
toita lahikortteleissa ovat v.1911 valmistunut betonirunkoinen Toolon sahkonjakeluasema (Runeberginkatu 52) seka As. Oy. K a m m i o n k a t u 3
(Ruusulankatu 17, Sibeliuksenkatu 3) v.1911 ja As. Oy. Ruusulankatu 16,
v.1912. Asuinkerrostaloissa julkisivujen sommittelu perustuu tiilen ja silean
rappauksen vuorotteluun. Sibehuksenkadun kulmatalossa ei ole enaa alkuperaisia pieniruutuisia ikkunoita.
Toolon kansakoulu, Sibeliuksenkatu 7 - Toolonkatu 41-45
arkkitehti Theodor Hoijer 1905
Koulutalon valmistuminen ajoittui vilkkaaseen koulujen rakentamiskauteen
1900-luvun alussa. Arkkitehtuuri perustui symmetriaan, arvokkuuteen ja monumentaalisuuteen viestien sivistystoiminnan yhteiskunnallisesta arvostuksesta. Pyrkimykset nayttaytyvat selkeina Ateneumin suunnittelijana tunnetun
Hoijerin Toolon kansakoulussa. Juhlavaa tunnelmaa luovat avara porrashuone,
korkeat luokkahuoneet ja koristeelliset yksityiskohdat. Rakentamisajankohdastaan huolimatta koulutalo ei edusta jugendia, vaan lahestyy tyylillisesti
uusrenessanssia. Rakennusta on korotettu 1950-luvulla yhdella kerroksella samalla kun laajennusosa on rakennettu.
Toolon ala-asteen ja Raitiotielaisten asuinrakennuksen valiin jaa sympaattinen Bertha Pauligin ja Aurora Karamzinin perustama ruotsinkielinen paivakoti, Bertha-Maria Hemmet (Tolb Svenska Folkbarntradgard, Waldemar
Aspelin, 1910).

McssuhilfTfroalbii^isahalli), Mannerheimintie 17
ca-kkitehtlil -iarne H^tonen ja Risto-Veikko Luukkonen, 1935, 1950
Obuuskunta Suomcn Mcssut jarjesti messuja v. 1920 alkaen saannblhsesti. Messsuhallin suunnittclutchtava anncttnn arkkitehtikilpailussa toiseksi sijoittuneille
i-Buonllc Hytoscllc ja Luukkoselle. Messuhallin tarkein osa, ncljan tenniskentan
rkokoincn A-halli, oh valmistuttuaan Suomen suurin sisatila. Muita tiloja olivat
iravintola, toimistot, aulat ja voimistelusali. Suunnitelmiin sisaltyi kustannusten nousun vuoksi irakentMnatta jaanyt kymmenkcrroksinen hotelli ja ctelaan
suuntautuva mainospaatv. Ravmtola sai totcutuksessa tarkeimman osan
5 julkisivusommittclussa. Mannerheimintien puoleiset vitriinit o l i tarkoitettu
. .suomalaisten tuottcidcn csiUcpanoon. Hallin kaarcvaa kattoa kannattavat
vetotangoin jaykistctyt terastietonikaaret. Kattomuoto liittaa rakennuksen
I' railiovaunuhalleihm.

•1.

arkkitehtuurikohteet
Olympiastadion
arkkitel}dit Yrjd Lindegren ja Toivo Jdntti, 1934-38
Urheilupuiston j a stadionin sijoituksesta jarjestettiin aatekiipailu v.1930. Stadion sai tontin Tivolinmaelta sijoittuen puistomaiseen ymparistoon pohjoisetelasuuntaisesti. Stadionin luonnossuunnittelukilpailun j a t k o n v o i t t i v a t
Lindegren j a Jantti avustajanaan arkkit.yo Vera Rosendahl. Rakentaminen alk o i j o V. 1934. Osa katsomosta toteutettiin tilapaisesti puurakenteisena.
Betonijulkisivut olivat sileat j a valkoiset, katsomo oli kannatettu terasbetonipilarein. Suurimman horisontaalin v o l y y m i n muodosti paakatsomo, jonka
keskella oli pilarein kannatettu katoslippa.
Olympiakisojen varmistuttua pidettavaksi Helsingissa v. 1952 laati Lindegren
stadionin laajennussuunnitelman. Puukatsomo purettiin j a itakatsomon ylaosaan rakennettiin uusia tiloja siten, etta katsomo nousi portaittain itaan.
Muutos noudatti periaatteessa j o alkuperaista laajennussuunnitelmaa. Julkisivut saivat puuverhoilun. Paakatsomon takana oleva toimisto- j a museosiipi on
sailyttanyt alkuperaisen ilmeensa. Etelakaarteen katsomon alle rakennettiin
veroviraston tiloja v. 1955 Jantin suunnitelmien mukaan.
Wdind Aaltosen v. 1924 veistaman Paavo Nurmen patsaan myohempi valos
asetettiin Paavo Nurmen tien j a Mantymaentien risteykseen olympiavuonna
1952.
Uimastadion
arkkitehti Jorma Jdrvi, 1939-1951 •
Uimastadion sijoitettiin luonnolliseen maastonpainaumaan pohjois-etelasuuntaisesti.
L i e v a s t i kaareutuva,
funktionalistinen katsomo
on
terasbetonirakenteinen, j u l k i s i v u n ylaosassa on puuverhoilu. Hyppytornin
muotoilu on mainittavan elegantti. Uimastadion o l i tarkoitettu otettavaksi
yleison kayttoon olympialaisten jalkeen. Pysyvan katsomon lisaksi pystytettiin kisoihin tilapainen puurakenteinen katsomo.
Muita urheilurakennuksia Elaintarhan alueella ovat mm. jaahalli (arkkitehdit
Jaakko Kontio ja Kalle Rdike, 1966) ja Urheilukadun varren jalkapalloareena
(arkkitehdit Ritva Kokkola-Lemarchand ja Olivier Lemarchand,
1997-2000),
jonka terasrakenteinen katsomo on lahes 200m pitka.
Talvipuutarha (Kaupungin puutarha)
arkkitehti Gustav Nystrom 1893, kaupunginpuutarhuri Svante Olsson
Skoonelaissyntyinen Olsson toimi kaupunginpuutarhurina v. 1889-1924. Hanen aikanaan Suomessa siirryttiin puistosuunnittelussa perinteisesta puutarhurintaidosta modernin kaupunkisuunnittelun suuntaan. Talvipuutarha edustaa 1900luvun alun arkkitehtonista puutarhatyylia. Puistossa on nahtavissa englantilaista vaikutusta, mutta pelkistetty georaetrinen sommittelu taas viittaa Olssonin opiskelumaahan Saksaan.
Nystrom suunnitteli 1880-luvun lopulla Kaisaniemen puutarhaan palmuhuoneen,
jonka rakenne perustui takorautakaariin j a -muototankoihin. Kaisaniemeen
valmistuivat lisaksi v. 1896 uudenaikaiset, pulttiliitoksin esivalmistetuista osista kootut kasvihuoneet. Samanaikaisesti Nystrom sai toteutettavaksi Suomalaisen puutarhayhdistyksen Talvipuutarhan, jossa kaytettiin saman leipzigilaisen
Schmidt & Schliederin yhtion takorautarakenteita. Yhtion asentajat kokosivat kasvihuoneen osat neljassa kuukaudessa.
Muita Talvipuutarhan alueen rakennuksia ovat Karl Hard af Segerstadin suunnittelema j u g e n d t y y l i n e n puutarhurin asuintalo, v. 1910 j a vesilintujen
talvehtimisrakennus, v.1913, seka Theodor Deckerin
1880-luvulla suunnittelemat asuinrakennukset, toimisto j a sauna.
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Ooppera, Helsinginkatu 58
arkkitehdit Eero Hyvdmdki, Jukka Karhunen, Risto Parkkinen, 1993
Oopperatalon suunnittelukilpailu kaytiin v.1975-77, mutta rakennus valmistui
vasta V.1993. Sali noudattaa klassista hevosenkenkamuotoa. Paasisaankayntia
juhlistaa Kain Tapperin tilateos j a Toolonlahden puolelle sijoittuu Hannu Sirenin veistos. Tontilla sijainneesta Toolon sokeritehtaasta on jaljella patka
punatiilimuuria rannan kavelytien varressa.
Ravintola Toolonranta (arkkitehdit Eero Hyvamaki, Pekka Leskeld) valmistui v. 1996 korvaamaan Aarne Ervin suunnitteleman tulipalossa tuhoutuneen
kesaravintolan. Osittain maastoon upotettu ruohokattoinen rakennus avautuu
meren puolelle suurten lasipintojcn valityksella. Muurit, istutukset, pergolat j a
purjemaiset markiisit ovat ravintolan ulkotilan elementteja.
Heisingin osuuskaupan
paakonttori (As Oy H O K )
Runeberginkatu 60
arkkitehti Kaarlo Borg. 1929
Borg sai kilpailuvoiton kautta suunniteltavakseen SOK:n suurimman osuusliikkeen,
Heisingin
osuuskaupan
paakonttorin
toimistoineen, ravintoloineen j a varastoineen. Nykyinen asunto-osakeyhtio muodostettiin 1980-luvulla. Osuusliikkeiden arkkitehUiuri oli 1920-luvulla tavallisesti vahvasti
klassismin savyttamaa, mutta paakonttorin
muotokieli on klassistisista koristeistaan
huolimatta j o funktionalismiin suuntautunut.
Rapatut j u l k i s i v u t ovat vaaleanvihreat j a
ikkunankehat valkoiset. Raystaslistan alapinta on oranssin varinen. Toisen
kerroksen rapatut reliefit jatkavat viereisen, saman arkkitehdin suunnitteleman asuinrakennuksen linjaa. Sisaankaynnit ovat poikkeuksellisen juhlavat.
Runeberginkadun puoleista ulko-ovea vartioi kivileijona j a porrashuoneen ikkuna-aihecn paalle on sijoitettu veistos. Mannerheimintien puolella toisen
kerroksen parveke on muutettu 1930-luvulla sisatilaksi.
Tooldntori
Toolontorin kohdalla oli j o v. 1906 kaavassa merkinta "Stortorget", mutta
torikauppaa alettiin kiiyda vasta kevaalla 1941. Torin ymparisto on rakentunut 1930-luvun lopulla. Yhtenainen raystaslinja kiertaa Tykiston- j a Sandelsinkadun rakennuksia. Monien raystaslistojen alapinta on maalattu voimakkaalla varilla.
Yhtenaisesta kuusikerroksisesta rintamasta poiketen torin italaidallc Valion
vuokrataloksi v. 1936 rakennettu As Oy Toolontorni on kahdeksankerroksinen.
Mustalla kiillotetuUa luonnonkivella kehystetty sisaankaynti symmetrisen torijulkisivun keskella johtaa avaraan, kahden portaan yhteiseen eteisaulaan. A u lan seinakomeroon on sijoitettu suihkulahde veistoksineen. Rakennuksen suunnitellut Helge Lundstrom teki mcrkittavan clamantyon asuinkerrostalojen
suunnittelijana. Tuotteliain kausi ajoittui 1930-luvun loppupuolelle, j o l l o i n
hanen suunnittelemiaan rakennuksia valmistui pclkastaan Taka-Toolon alueelle useita kymmenia. L u n d s t r o m i n rakennukset edustavat t y y p i l l i s t a
toololaisfunkista suorakaide-erkkerein ja levein kattolistoin. Erityisena tavaramerkkina voidaan mainita pitkaripainen ovenkahva.
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arkkitehtuurikohteet
Toolon sairaaia, Topeliuksenkatu 5, Sibeliuksenkatu 10
arkkitehti Jussi Paatela. 1932
Topeliuksen- j a Sibeliuksenkadun kulmassa sijaitsi j o ennen 1930-lukua
Tallbackan sairaaia. Nykyinen sairaaia suunniteltiin Suomen Punaiselle Ristille. Eri korkuisten rakennusmassojen dynaaminen sommittelu, valkoiseksi rapatut julkisivut, suuret lasipinnat ja detaljointi ovat saaneet vaikutteita funktionalismista, vaikka rakcnnustckniikka aukkojulkisivuineen on viela perinteinen. Sairaalan lisarakennuksen suunnitteli arkkitehti Veli Paatela v. 1957.
As Oy K u l m a l i n n a (Pohjola-yhtiot)
Topeliuksenkatu 1 - Tykistonkatu 13 - Runeberginkatu 46
arkkitehti Jalmari Peltonen, 1937
As Oy Kulmalinna muodostaa komean paatteen Runeberginkadun nakymalle. Kculamaisena kohti risteysta tyontyva rakennus luo
mielikuvan valtamerilaivasta. Vaikuteimaa tukevat kattokerroksen komentosiltamaiset
korotukset. Funktionalismille o l i ominaista
liikkeen ja virtaviivaisuuden tavoittelu. Teemoja ammennettiin autojen, lentokoneiden ja
laivojen estetiikasta. 1930-luvun tyylillisesta
murroksesta kertoo vertailu Sandelsin- ja
Valskarinkadun kulmataloon (ks. kohde 2.)
Viereisen asuintalon (Topeliuksenkatu 3 A ) laaja kattoterassi on myos funktionalismille ominainen teema. Arkkitehti Vdind
Vdhdkallion
Kulutusosuuskuntien Keskusliitolle suunnittelema rakennus valmistui v. 1932.
Kauppal(orlieal<oulun asuintalo (As Oy Topeliuksenkatu 7)
Sibeliuksenkatu 13 - Topeliuksenkatu 7
arkkitehti Oiva Kallio, 1953
Kauppakorkeakoulun opettajien asuintalo toteutettiin v. 1950 jarjcstetyn kutsukilpailun pohjalta. Oiva Kallion voittaneen ehdotuksen uudenlainen modernistinen muotokieli, erityisesti puiston puoleisen julkisivun ruudukkomaisessa
sommittelussa, toteutui lahes sellaisenaan. Parvekkeet on puiston puolella vedetty rungon sisaan muodostaen sisa- ja ulkotilan valivyohykkeen - 1950-luvun alussa
o l i yleista rakcntaa parveke
julkisivusta ulkoncvana osana.
Sibeliuksenkadun puoli tontista jatettiin avoimeksi, jolloin
hyvityksena saatiin rakentaa
taloon ylimaarainen kerros.
Betonipilarirunkoisen talon
pihajulkisivu on tyypilliseen
toololaiseen tapaan m u u r i mainen. Parvekejulkisivussa
on poimupeltiverhoilu.

Runeberginkadun yhtenaista juil<isivua>

Taka-Tooion

arkkitehtuuri

Taka-T66l6 oli viela 1800-luvun alussa luonnontiiaista niittya, kalliota ja soista metsikkoa. 1820-luvulla keisarillinen uudelleenrakentamiskomitea teki maistraatille aloitteen alueen jakamisesta vuokrattaviln
viljelypalstoihin. Tontit sijaitsivat kaupungin rajojen sisapuolella, mutta
kaavoittamattomalla alueella. Vuokrasopimus velvoitti tonttien rakentajat
istuttamaan lehtlpuita Turun maantien eli myohemman Lantisen Wiertotien laitaan. Vaatimaton tie paallystettiin 1800-luvun puolivalissa sepelilla Tobloa halkovalta osuudelta, mutta paallystyksen jalkeenkin oli miellyttavampi kulkea Toolosta keskikaupungille vesiteitse.
Paaosin kasityolaisten ja porvareiden asuttamat vuokravillat eivat
olleet tasoltaan kehuttavia. Alueen ainoa saatylainen oli postisihteeri
Otto Willielm Furuhjelm, joka hankki v. 1822 vuokratontin ja rakennutti komean huvilan seka laajimmillaan Viertotielta Humallahteen saakka ulottuneen muotopuutarhan. Puutarha ruutanalammikoineen oli ensisijaisesti
elamyksellinen, ei hyotyviljelyyn tarkoitettu. Furuhjelmin alueesta syntyivat V.1872 tehdyssa jaossa mm. Rosavillan, Kammion, Kinnekullan,
Miramarin ja Humlevikin alueet. Humallahden rantaan rakennettiin uusia, varakkaamman vaen huviloita, joista Pauligin ja Bravallan huvilat
ovat jaaneet jaljelle. Miramarin huvila paloi v.1942 ja C.L.Engelin suunnittelema Kinnekulla purettiin 1930-luvun lopulla. Furuhjelmin puutarhasta muistuttaa alueen puistojen vehmas puusto. Huviia-alueiden nimet
elavat edelleen katunimistbssa, vaikka rakennukset vaistyivat vahltellen
kivikaupungin tielta.
Taka-Tbbib ei oilut Pitkansillan pohjoispuoleisten alueiden tavoin
tyblaiskaupunginosa. Varsinainen raskas teollisuus puuttui kokonaan.
Tbolbniahdelle v.1818 siirretty Kauppaneuvos
Kiseleffin omistama Toolon sokeritehdas oli alueen tarkein teollisuuslaitos. Muita tuotantolaitoksia
olivat Kammion alueella ennen sairaalaa toiminut olutpanimo seka Kinnekullan virvoitusjuomatehdas. Tbblbnkadulla koristeellisessa punatiilirakennuksessa oli Robsahmin portteripanimo. Samoissa tiloissa valmistettlin myohemmin makeisia ja lopulta laakkeita kunnes rakennus purettiin
v.1972. Heisingin Raitiotie- ja Omnibus Osakeyhtio sijoitti varikkonsa
1800-luvun lopulla Rosayillan huvilan tontille.
1700-luvun lopulla perustettiin ruotsalainen sotilassairaala Turun
maantien varteen. Suomen suurin sairaaia kasitti kolme kolmikerroksista,
mansardikattoista paarakennusta, matalamman makasiinirakennuksen ja
useita pienia rakennuksia. Sairaaia sijaitsi pitkaan eristettyna Toolon
rakentamattomassa maisemassa. Sairaalan alueelle v. 1830 rakennetussa
kaksikerroksisessa apteekin ja leipomon kivitalossa, nykyisen Kivelankadun
varrella, toimi vuodesta 1937 kaupunginkirjaston Tbblbn osasto, kunnes
rakennus purettiin 1970-luvun vaihteessa. Sotilassairaalan toiminta siirrettiin jo 1830-luvulla Unioninkadulle. Alue muutettiin kasarmiksi ja
sairaalapaviljongit purettiin. Venalaisten tykistbyksikon majapaikkaa kutsuttiin Tykistbpihaksi. Sittemmin alue tunnettiin kaupungin
puhtaanapitolaitoksen tonttina, jota halkoi Tykistonkatu.
Taka-Tbblbn alueelle on kaikkina aikakausina sijoittunut lukuisia hoitolaitoksia sotilassairaaloista pieniin yksityisiin ja suuriln kunnallisiin sairaaloihin.
Tbblbn asemakaavakilpailun tuloksena arkkitehdit Gustav Nystrom ja
Lars Sonck laativat alueelle umpikortteleihin perustuvan asemakaavan,
joka vahvistettiin v.1906. Kaava uudistettiin asemakaava-arkkiteliti
Bertel
Jungin toimesta v.1916. Etu-Tbblbn kaupunginosa rakennettiin paaosin
1910- ja 20 -luvuilla, mutta Taka-Tbblbn vilkkain rakentamisvaihe ajoittui
1930-luvulle.
Taka-Tbblbn rakentaminen eteni paaasiassa etelasta pohjoiseen.
Poikkeuksen muodostaa Rosavillan alue raitiovaunuhallien laheisyydessa, joka rakennettiin osittain 1910- ja 20-luvuilla, samanaikaisesti EtuTbblbn kanssa.

Rosavillasta etelaan Taka-Toolon alue rakentui paapiirteittain umpikortteleista. Funktionalismin uusien tuulien kantautuessa Euroopasta
alettiin umpikortteleita muodostavaa asemakaavaa arvostella. Jungin
seuraaja Birger Brunila kirjoitti Uudessa Suomessa v.1928: "Runsaasti
valoa ja ilmaa on paamaara, johon on pyrittava." "Pohjois-Toolossa
ja
muualla laitakaupungin osissa koetetaan supistaa kerroslukua ja saada
rlittavasti valoa ja ilmaa asukkaille ja sita periaatetta tullaan yieensa
tastedes noudattamaan uuslssa
kaupunginoslssa."
Taka-T66l6ssa umpikorttelikaavan valjentaminen oli tarkein tavoite.
Huomio kiinnittyi enenevissa maarin alueen valoisuuteen, terveellisyyteen, virkistysalueisiin seka autoistumisen lisaantyessa myos katumitoitukseen. Asemakaavaa ehdittiin paikoitellen
muuttaa useaan kertaan ennen rakentamista.
Merkittavimpia uudistuksia oli Brunilan kaavamuutos1930-luvun lopulla, jonka seurauksena
muotoutui Sibeliuspuiston ja Kirjailijanpuiston
valisiin kortteleihin Heisingin ensimmainen
lamellitaloista koostuva avoin asuinalue.
Taka-T66l6n pohjoisosa rakennettiin nopeasti. Kortteleita avattiin puoliavoimiksi tai avoimiksl vain muutamassa
tapauksessa, mutta rakennusten runkosyvyys pieneni hieman aiemmasta.
Valjennyksesta huolimatta Taka-T66l6sta tuli tiivls. Korttelit ovat suuria,
puistot keskitettyja ja kadut leveita. Asuintalot ovat enimmakseen rationaalisia kuusikerroksisia ja harjakattoisia kivitaloja, jotka ovat kiinni katulinjassa ja toisissaan. Laakson kaupunginosassa Taka-Toolon pohjoisrajalla rakennettiin jo vapaasti seisovia rakennuksia, joilla on avoimet,
istutetut piha-alueet.
1920-luku oli asuntorakentamisessa vilkasta aikaa. Kaupunkikuva oli
muuttunut mybhaisjugendista yhtenaiseen klassismiin. Tavoitteena oli
luoda asuinkerrostaloilla urbaani arklymparisto, kudos, joka toimii taustana julkisille rakennuksille. Asuintalojen normaali runkosyvyys oli 16m ja
osittain kaytettiin julkisivukaavioita, jotka maarasivat aukotuksen myota
koko talon rakenteen ja jopa huoneleveydet. Tavallisin asuinkerrostalon
julkisivukasittely oli rappaaminen, vareista yieisimpia olivat keltaiset ja
punaiset. Punatiilisia julkisivuja esiintyy runsaasti Etu-T6ol6ssa, TakaToolossa harvemmin.
Asunnoista tuli entista kaytannollisempia, hissit, lamminvesijohdot,
roskakuilut ja kylmakaapit yieistyivat. Terasbetonia kaytettiin jo valipohjien kantavana rakenteena. Palvelijanhuone, tarjoilukaytava ja keittion
portaat katosivat pohjakaavoista. Asuntojen kokoerot tasaantuivat. Sosiaalisella asuntotuotannolla luotiin uusia asuntoratkaisuja, joista PuuKapyla (arkkit. MarttI Valikangas, 1920-25) on edustava esimerkki.
Klassistinen julkisivukoristelu karisi 1920-luvun kuluessa paapiirteittain pois. Muutamat arkkitehdit kritisoivat klassismin yhtenaisyyden jattavan arkkitehdille kovin vahan valinnanvaraa. Kun funktionalismi tuli tunnetuksi vuosikymmenen loppupuolella, se otettiin nopeasti vastaan.
1930-luvun laman jalkeisen rakentamisen alettua oli funktionalismi
omaksuttu pysyvasti. Asuntojen runkosyvyys putosi uuslssa asemakaavoissa 10-11 metriin. Asunto ja sen toiminnot tulivat arkkitehtuurin sisaiseksi lahtokohdaksi klassismin yhtenaisen kaupunkikuvan sijaan. Funktionalistien tunnus oli Louis Sullivanin lause "Form follows function".
Tyovaen asuntokysymyksen ratkaisuun tarjottiin saksalaista esikuvaa:
"Siedlung" oli yhteiskunnan omistamalle maapohjalle puistomaiseen
ymparistoon rakennettu yhtenainen asuinalue. Yhdensuuntaisten lamellitalojen valjalla sijoittelulla saatiin aikaan ihanteelliset olosuhteet; valoa ja ilmaa, joita tarvittiin myos kansantaudin, tuberkuloosin voittamiseen. Hygieniaa tavoiteltiin suunnittelemalla asunto lapituuletettavaksi,
pinnat valoa heijastaviksi ja helposti puhdistettaviksi.

Funktionalismin kaudella asuntojen varustetaso parani entisestaan,
sahko- ja kaasuliedet, jaakaapit, teraksiset pesupoydat Ja sarjatuotetut
keittiokaapit yieistyivat kodeissa. Tapetoitujen seinien tilalle tuli maalipinta, peiliovet vaihtuivat sileiksi vanerioviksi.
Sotien Jalkeen elettiin vilkasta rationallsoinnin Ja jalleenrakentamisen aikaa, edistettiin sosiaalista asuntotuotantoa Ja asuinolojen parantamista. Rakennustarvikkeiden saannostely loppui v.1949, mutta puutetta materiaaleista oli viela 50-luvun alussa. Rakentaminen oli kasityota,
vaikka terasbetoni syrjaytti viimein taystiilirungon halvempana Ja nopeampana vaihtoehtona. Jalleenrakentamisajan arkkitehtuuria leimasi
romanttinen luonnonmateriaalien kaytto yhdistettyna funktionalismiin.
"Toololaisfunkis" muodostaa oman, kansainvalisesta tyyiista poikkeavan sivujuonensa suomalaisen funktionalismin perinteeseen. Omaperainen arkkitehtuuri syntyi uuden rakennussuunnittelun ja vanhan
umpikortteli-asemakaavan tormayksesta. Funktionalismin lennokkaat
ulokkeet, tasakatot Ja nauhaikkunat Jaivat toteutumatta myos edelleen
yieisesti kaytetyn taystiilirungon asettamien rajoitusten vuoksi.
Toololaisfunkikselle antavat omaperaisen leimansa leveat kattolistat, suorakaide-erkkerit, rappauslistoin kehystetyt ikkunat Ja kirkkaat
tehostevarit. Julkisivukasittelyna tyypillista oli kimalteleva terastirappaus
tai maalaaminen vaaleaksi valoisuuden tunnun lisaamiseksi. Vareina
kaytettiin usein harmaan eri savyja, ruskeaa, vaaleankeltaista Ja vihreita. Kulmatalojen nurkkia pyoristettiin. Ikkunoista tehtiin isoruutuisia.
Olohuoneen ikkuna oli usein isompi Ja suorakaiteen muotoisena erkkerina Julkisivusta ulkoneva. Myos funkikselle tunnusomaisia kulmaikkunoita tehtiin ajan rakennustekniikan sallimalla tavalla. Asuntojen
oleskeluparvekkeet rakennettiin ulokkeina, kaiteet olivat sileiksi rapattuja, puurimoitettuja tai putkirakenteisia, usein paista kaarevia. Ulkoovien ja nayteikkunoiden detaljointiin kiinnitettiin erityista huomiota.
Porrashuoneissa kaytettiin voimakkaita vareja Ja kiJItavia pintoja. Keskeisia 1930-luvulla Taka-Toolon kaupunkikuvaa muovanneita suunnittelijoita olivat Kaarlo Borg, Ole Gripenberg, Jalmari Peltonen, T.A. Elo ja
Helge Lundstrom.
Urheilun imago muuttui 1900-luvun alussa Joutilaan eliitin ajanvietteesta koko kansan virkistystoiminnaksi. Urheilumenestys nosti nuoren kansakunnan itsetuntoa Ja kansallishenkea. Maailmansotien valisena aikana suunniteltiin ja toteutettiin urheiluhankkeita.
Elaintarhan aluetta kaavailtiin 1800-luvun lopulla luonnontilaiseksi
kansanpuistoksi, Ja sinne rakennettiin urheilukentta. Urheilun katsottiin
kuuluvan toiminnallisesti kaupungin virkistysalueille.
Kaupunginpuutarhuri
Svante Olsson esitti v.1914 alueelle monumentaalisen urheilupuistosuunnitelman. Samoihin aikoihin tuli esiin idea
Keskuspuistosta, kun Bertel Jung esitti puistojen kytkemista verkostoksi
New Yorkin Central Parkin tapaan. Myohemmin Laakson sairaalan rakentaminen katkaisi Keskuspuiston, ja korvaukseksi Jungin seuraaja Birger Brunila loi rantapuistovyohykkeen Laplnlahdesta Taivallahteen.
Stadionin rakentamista Kaisaniemeen suunniteltiin Lauri "Tahko"
Pihkalan Ja Bertel Jungin toimesta Jo v.1916. 1920-luvulla sovitettiin
stadionia mm. Tahtltorninmaelle Ja Kamppiin. Stadion-saatio perustettiin v.1928 tavoitteenaan Olympialaisten saaminen Suomeen. Katseet
kaantyivaf jalleen Taka-T66l66n.
Urheilupaikkojen rakentaminen sal tavoiteaikataulun, kun v.1940
kesaolympialaiset siirrettiin Tokiosta Helsinkiin. Odotettuja olympialaisia ei Jarjestetty toisen maailmansodan syttymisen vuoksi. Kisat saatiin
lopulta V . I 9 5 2 , Jolloin aiemmin rakennetut suorituspaikat otettiin kayttoon.
Helsingista - ja Taka-T66l6sta, tuli Suomen kayntikortti kansainvalisllle olympiakisavierallle.
Elamaa Toolontorilla noin V.1950 >
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Puhdasta funktionaiismia edustava stadionin ensimmainen vaihe, "Valkoinen sinfonia", on maamme modernin arkkitehtuunn paatoita. Tornin vertikaalia vaikuteimaa lisaa portaiden lepotasojen tuplamaara, yhta kerroskorkeutta kohti on kaksi lepotasoa.
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