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Turun keskustan länsipuolella satamasta pohjoiseen leviävä Linnakaupunki koostuu sataman
itäpuolisista osista, Iso-Heikkilästä ja osasta Pitkämäkeä. Linnakaupunki on keskeisestä sijain-
nistaan ja lukuisista suunnitelmista huolimatta jäänyt suurimmaksi osaksi teollisuusalueeksi.
Nyt teollisuustoiminnan vähennyttyä on herätty jälleen alueen potentiaaliin keskustan lähellä
olevana laajana alueena, jolla on jo valmis infrastruktuuri.

Diplomityöni on Turun kaupungilta saatu toimeksianto. Diplomityössäni tarkastellaan Turun
Linnakaupungin vanhaan teollisuusvyöhykkeeseen kuuluvan Iso-Heikkilän ja erityisesti Akse-
lintien alueen uudistamista urbaaniksi asuin- ja työpaikka-alueeksi. Työ on suunnitelmapainot-
teinen ja se koostuu kirjallisesta osasta sekä aluesuunnitelmasta.

Diplomityöni kirjallinen osuus jakautuu kolmeen osioon. Ensimmäinen osio käsittelee yleisellä
tasolla teollisuusalueiden syntyä, ominaisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä. Työn toisessa osas-
sa on rajattu suunnittelualueelle laajempi tarkastelualue ja tarkistettu diplomityön tavoitteet.
Analysoimalla tarkastelualuetta eri näkökulmista pyrin löytämään alueelle ominaiset piirteet
sekä alueen ongelmakohdat. Kolmas osio koostuu suunnitelmani selostuksesta.

Suunnitelman pääperiaatteena on kehittää Akselintien aluetta tiiviyttä, urbaaniutta ja kevyttä
liikennettä painottaen. Oleellisinta työssäni on uuden integrointi vanhaan sekä sen liittäminen
ympäristöönsä. Olen laatinut koko Iso-Heikkilän kattavan yleissuunnitelman ja esittänyt tar-
kempia korttelisuunnitelmia Akselintien alueelle. Akselintien alueelle on työn lopputuloksena
ehdotettu 89500 k-m2 urbaania asumista sekä kerrostalo- että townhousekortteleiden muo-
dossa. Asumisen lisäksi alueelle on sijoitettu 1070 k-m2 päiväkoti. Myös vanhoja teollisuusajan
rakennuksia on otettu kulttuuri-, virkistys- ja liikekäyttöön. Uusi shared space aihe nivoo koko
Iso-Heikkilän alueen yhteen. Suunnittelun lähtökohtana on ollut myös luoda toiminnoiltaan
sekoittunutta kaupunkirakennetta.

Tarkastelualueen muodostamisessa on käytetty pohjatietona alueelle aikaisemmin tehtyjä
suunnitelmia, sillä Akselintien ympäristö on tilassa, jossa sitä koskevat maankäytön suun-
nittelmat tulevat muuttumaan lähivuosina merkittävästi. Lisäksi olen ehdottanut jonkun ver-
ran täydennysrakentamista Iso-Heikkilän olemassaolevalle asuinalueelle sekä kokonaan uuden
pienasuinalueen lisäämistä Iso-Heikkilän luoteisosaan.

Diplomityöni toimii ideasuunnitelmana Turun kaupungin asemakaavoitukselle, ja työssä esitet-
tyjä ideoita ja ajatuksia voidaan hyödyntää lähivuosina tapahtuvassa Iso-Heikkilän kehittämi-
sessä.

T I I V I S T E L M Ä
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A B S T R A C T

Linnakaupunki area is located at the Western part of Turku center and it includes the Turku
harbor, Iso-Heikkilä area and some parts of Pitkämäki area. Despite several master plans and
central location, the brown  eld area has remained mostly for industrial purposes. The decrea-
sing of industrial functions has once again drawn attention to its potential as a large in  ll area
with much existing infrastructure.

This thesis is commissioned by the City Planning Department of Turku. The aim is to present
ideas for the land use of Iso-Heikkilä and Akselintie area. The goal is to transform the area into
an urban living and working zone. The diploma work consists of two parts; the written part and
the plan. This thesis is design oriented.

The written part of the thesis consists of three parts. The  rst discusses the qualities and the
future of brown  eld areas on a general level. In the second part of the thesis I make the distin-
ction between the design area and the focus area. I also set the basis and goals for the project.
Through the analysis of the focus area, I aim to de  ne the typical features and problems of the
area. The third part of the thesis consists of the plan.

The main aim of the plan is to improve Akselintie area in terms of density, urbanity and light
traf  c connections and affordances. The most essential goal in this thesis is to combine new
structure with the existing elements and to further connect the area with its surroundings. I
have made a masterplan for the whole of Iso-Heikkilä area and examined more closely the
blocks on the Akselintie area. In the design it is proposed that 89500 k-m2 of new housing
to, such as high rise buildings and townhouses are built to the Akselintie area. There is also a
1070 k-m2 kindergarten designed to the area. Old industrial buildings can be used as spaces
for culture, recreation and commercial purposes. The new shared space connects the whole
Iso-Heikkilä area together. The fundamental aim for the plan is to create mixing of urban uses
in the area.

The plans done by other designer to the focus area are used as a jumping off point for my de-
sign. This is due to the fact that the surroundings of the design area will go through extensive
redesign in the upcoming years. I have also proposed some additional in  ll to the existing hou-
sing areas of Iso-Heikkilä and a new small scale living area to the Northwest parts.

This thesis can be used as an idea plan at the City Planning Department of Turku and the as-
pects and thoughts presented in the thesis can be utilized to the upcoming developing of the
Iso-Heikkilä area.
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Nykyajan kaupungistumisilmiö ja toisaalta keskus-
tojen lähettyvillä sijaitsevat tyhjentyvät tuotanto- ja
teollisuusalueet luovat mielenkiintoisen asettelun,
jossa molemmat ongelmat parhaassa tapauksessa
ratkaistaan vetovoimaisella tavalla. Kaupunkisuun-
nittelussa ollaankin kiinnostuneita näiden joutomaik-
si muuttuvien alueiden kehittämisestä ja mahdolli-
suudesta laajentaa keskustarakennetta käytöltään
lakkaaville tai väheneville teollisuusalueille. Mielen-
kiintoista näistä alueista tekee niiden ajallinen ker-
roksellisuus ja se, kuinka jokin täysin toisenlainen
toiminto, kuten asuminen, sopii aiemmin vain rajat-
tua teollista toimintaa varten sunnitellulle alueelle.

Tutustuin entisten teollisuusalueiden suunnitteluun
tehdessäni  harjoitustyönä aluesuunnitelman Pukki-
lan vanhalle tehdasalueelle. Pidin tehtävää erittäin
mielenkiintoisena ja opettavaisena. Diplomityössä-
ni halusin pohtia samaa teemaa syvällisemmin, sil-
lä se tuntui ajankohtaiselta ja tärkeältä. Sain Turun
kaupunkisuunnitteluvirastosta toimeksiannon tehdä
luonnossuunnitelma Akselintien alueelle, joka ra-
jautuu nykyisiin vireilläoleviin kaavarajoihin. Jo heti
suunnittelun alkuvaiheessa minulle kuitenkin selke-
ni, että alueen suunnittelu vaati lisäksi paljon laa-
jemman tarkastelualueen, sillä suurin osa Akselintien
ympäristöstä on parhaillaan muuttumassa ja jotta
uuden alueen voi sitoa ympäristöönsä, täytyy myös
kuvitella miltä se ympäristö voisi tulevaisuudessa
näyttää. Tässä pohjana käytin aiemmin alueelel teh-
tyjä suunnitelmia.

Diplomityössäni on pohdittu ja suunniteltu Iso-Heik-
kilän aluetta jälleen uudesta näkökulmasta. Näin
suuren alueen suunnittelussa onkin tärkeää, että sii-
tä syntyy riittävästi erilaisia tutkielmia, joita jatko-
työstämällä ja yhdistämällä voidaan saavuttaa riit-
tävän moniulotteinen lopputulos. Lisäksi laajemman
tarkastelualueen tutkiminen auttaa hahmottamaan
koko Iso-Heikkilän kaupunginosana ja myöhemmin
pienempiä kaava-alueita suunnitellessa voidaan pa-
lata tarkastelualueelle katsomaan mitä muuta raken-
tamista siellä tulevaisuudessa voisi olla.

J O H D A N T O
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1
ENTINEN
TEOLLISUUSALUE
SUUNNITTELUKOH-
TEENA

1.1 Määritelmiä

Teollisuusalue on teollista tuotantoa harjoittavien lai-
tosten keskittymä ja teollisuudella ymmärretään me-
kaanista tai kemiallista aineiden muuttamista uusiksi
tuotteiksi. Teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-
alueella on tai sille voidaan rakentaa teollisuustiloja
kuten tehtaita, teollisuus-halleja ja korjaamoja niihin
liittyvine varasto- ja muine aputiloineen sekä varas-
torakennuksia (MRL, 2000).

1990-luvun alussa tutkijat alkoivat vähitellen kiin-
nittää huomiota kaupunkien vanhan keskustan ym-
pärille muodostuneiden vajaakäyttöisten varas-
to- ja teollisuusalueiden uhkiin ja mahdollisuuksiin
(Hollander;Kirkwood;&Gold, 2010). Kyseisiä aluei-
ta alettiin nimittää amerikkalaisittain brown  elds-
alueiksi. Suomessa brown  elds-alueita vastaavista
alueista on käytetty muun muassa termiä ”ruoste-
vyöhyke” tai laajemmassa merkityksessä ”urbaa-
ni kesanto”. (Andersson, 2011) Kaavoituksen yh-
teydessä on käytetty myös ”vaurioalue”-nimitystä
hylätyistä, joutilaana olevista tai vajaakäyttöisistä
teollisuus- ja rautatiealueista, joiden uudistaminen
on ongelmallista muun muassa saastuneen maape-
rän johdosta (Druey;Sarjakoski;Mäkinen;& Salonen,
2011).

Brown  elds-määritelmän rinnakkaiskäsitteenä voi-
daan pitää ”grey  elds”-alueita. Tämä on alunpe-
rin CNU:n (Congress for the New Urbanism) luoma
määritelmä, jolla tarkoitetaan kaupallisen toiminnan
joutomaita. Grey  elds-alueet eroavat teollisuus-
joutomaista siinä, että niillä tarkoitetaan erityisesti
käyttämättömiksi jääneitä asfalttikenttiä, esimerkiksi
ostoskeskusten parkkipaikkoja. (Shannon, 2013)

Näille nimityksille yhteistä on se, että ne ovat jouto-
maita, joiden aikaisempi teollisuus-, varasto- ja lii-
kennetoiminta on loppunut tai vähentynyt huomatta-
vasti. Käyttämättömät alueet ovat vuosien kuluessa
rappeutuneet paljastaen menneiden toimintojensa
jäänteitä ja osoittaen samalla luonnon ottavan uu-
delleen haltuunsa menettämänsä alueet.

S. 10, kuva 1.
San Francisco Bayn brown  eld alue. © Mark Defeo, 2003



14

1.2 Brown  elds-alueiden synty

Brown  elds-alueiden synty pohjautuu suuriin yh-
teiskunnallisiin muutoksiin ja niiden vaikutuksiin
kaupunkirakenteessa. 1800-luvulla Englanti nousi
nopeasti maailman ensimmäiseksi teollisuusmaaksi.
Työn ja asumisen eroaminen toisistaan paikallises-
ti ja sen myötä kaupungistuminen on havainnollinen
varhaisen teollistumisen mittari. Kun Englannissa
vielä 1790 maalaisväestön määrä oli kaksinkertai-
nen kaupunkilaistyöväestöön verrattuna, oli suhde
vuoteen 1840 mennessä kääntynyt päinvastaiseksi.
Belgia seurasi 1800-luvun puolivälin tienoilla, tämän
jälkeen Saksa ja sitten Ranska. Suomessakin tämä
kehitys alkoi 1860-luvulla. (Mikkola, 1975)

Elinolosuhteet englantilaisissa teollisuuskaupun-
geissa muuttuivat nopeasti katastrofaalisiksi, mikä
synnytti reformiajattelun, jota asemakaavalainsää-
dännön synty ja varhaiset kaupunkimallit heijasta-
vat. Teollisuuden sijoituksen kannalta tärkeitä teki-
jöitä ovat olleet raaka-ainelähteet, käyttövoima ja
työvoima. Niin kauan kuin käytettiin vesivoimaa, oli
käyttövoima näistä kolmesta tekijästä jäykin ja työ-
voima liikkuvin. Höyryvoiman käyttöönotto vapautti
teollisuuden sidonnaisuudesta vesivoimalähteisiin ja
keskitti teollisuuden hiilikaivosten yhteyteen ja lopul-
ta sähkö vapautti tästäkin sidonnaisuudesta. Höyry-
kone loi myös rautatiet, jotka sallivat sekä raaka-ai-
neen, valmiiden tuotteiden että työvoiman joustavan
liikuttelun. 1860-luvulla rautateiden leviäminen alkoi
Suomessa todenteolla. (Mikkola, 1975)

Tilanpuute sekä keskustojen maanhinnannousu pa-
kottivat kasvavat teollisuuslaitokset melko pian ha-
keutumaan kaupunkien ulkopuolelle. Kaupungit taas
kasvoivat nopeasti uusien tehtaiden ympärille. Var-
haisten teollisuusyhdyskuntien yhteydessä kehitet-
tiin asumisen ja teollisuuden keskinäiset suhteet ja
asuntoalueiden suunnitteluperiaatteet. Tehdasalu-
eiden sisäinen rakenne määräytyi tuotantoprosessin
asettamista vaatimuksista käsin. (Mikkola, 1975)
1970- luvun alussa Suomen teollistumiskehitys oli

vaiheessa, jossa teollisuustyöpaikkojen vapaan, yri-
tysnäkökohtiin perustuvan ja yhteiskunnan kannalta
sattumanvaraisen sijoittumisen haitat alkoivat olla
näkyvissä. Kunnat houkuttelivat kilvan teollisuutta
omalle alueelleen. Yleiskaavoille olivat tunnusomaisia
laajat ja yhtä laajoin reservialuein varustetut teolli-
suusaluevaraukset. Valtion tasolla harjoitettiin kehi-
tysaluepolitiikkaa, joka houkutteli teollisuutta maa-
seututaajamiin ja kutistuville alueille. Teollisuuden
aiheuttamat ympäristövauriot sekä pitkät työmatkat
alkoivat tulla julkisen huomion kohteeksi. (Mikkola,
1975)

1990-luvulla teollisuuden luonne koki kuitenkin muu-
toksen. Suomen siirtyessä jälkiteolliseen elinkeino-
rakenteeseen osa vanhasta perusteollisuudesta al-
koi joko kokonaan hävitä, siirtyä nopean tuotannon
alueille tai muuttua teknologiateollisuudeksi. Tällöin
nopeasti perinteiseltä käytöltään tyhjenneet alueet
alkoivat muuntua ja saada uusia käyttötarkoituksia.
Usein muutokset tapahtuivat asemakaavan vastai-
sesti, kun kaupunkisuunnittelussa ei ehditty reagoida
nopeaan muutostarpeeseen. Haasteelliseksi muo-
dostui ohjata rakentamista suuntaan, joka mahdol-
listaisi uuden tyyppisen toiminnoiltaan sekoittuneen
kaupunkirakenteen. (Teollisuus muuttuu, 1992) Glo-
balisaation ja kansainvälisen talouskilpailun lisäksi
kaupunkien rakenteeseen vaikuttivat halu hallita ha-
jautuvaa rakennetta ja estää sosiaalista erilaistumis-
ta. (Ympäristöhallinto, 2014)

1.3 Nykytila ja tulevaisuus

Savupiipputeollisuuden muutos ja tyhjentyvien teol-
lisuusalueiden ilmiö on kehityssuunta, joka voidaan
havaita niin koko Suomessa kuin kaikkialla länsimais-
sa. Vanhat teollisuusrakennukset eivät enää vastaa
nykyajan vaatimuksia, vaan ne ovat jääneet joko lii-
an pieniksi tai epätarkoituksenmukaisiksi. Suomen
sisällä tapahtuu jatkuvasti teollisuustoiminnan kes-
kittämistä ja lisäksi tuotantoa siirretään joko osittain
tai kokonaan ulkomaille.
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Kaavio 1. Suomen paperi- kartonki ja sellutehtaat sekä
vuoden 1990 jälkeen lakkautetut tehtaat. Tilanne 1/2015

Modernismin ajan tavoite erottaa erilaiset toimin-
not kuten asuminen, liikenne, virkistys ja työpaikat
toisistaan näkyy myös teollisuuden kaupunkiraken-
teellisena eristäytymisenä. Varsinkin suurten teolli-
suuslaitosten aiheuttamat melu- ja hajuhaitat ovat
johtaneet niiden eristämiseen asumistoiminnoista
ja kaupunkirakenteelliseen eriytymiseen. (Teolli-
suus muuttuu, 1992) Brown  elds-alueita on jälki-
teollisilla alueilla pääasiassa kaupunkiympäristössä
(Hollander;Kirkwood;& Gold, 2010). Teollisuuden
siirtymisen myötä joutomaiksi muodostuneet alu-
eet ovat laajoja, sillä raaka-aineiden ja valmiiden
tuotteiden varastointi sekä työkoneet vaativat tilaa.
Tehtaiden ja liikenteen joutomaiden, kuten rata- ja
satama-alueiden väliin muodostuu suojavyöhykkeitä.
Käyttämättömiksi jääneiden rakennusten muokatta-
vuus ja valmis infrastruktuuri luovat potentiaalisen
pohjan uudelleenkäytölle.

Kun teollisuustontteja muutetaan joko kokonaan tai
osittain muuhun käyttöön onkin tärkeää, että samal-
la alueita kehitetään toimintoja sekoittaen ja kerrok-
sellisuutta vaalien, jolloin ne saadaan paremmin su-
lautettua olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen.
Lisäksi on kiinnitettävä huomiota siihen, että uudis-
tuvat teollisuusalueet saadaan liitettyä mahdollisim-
man luontevasti ja useasta kohdasta ympäristöönsä.

Joutomaiksi muuttuneet teollisuusalueet, joilta teol-
lisuustoiminta on lakannut tai huomattavasti vähen-
tynyt, ovat usein jääneet asemakaavallisesti jälkeen.
Niiden käyttötarkoitus on toisinaan muuttunut, vaik-
ka kaava ei tätä sallisi. Teollisuusalueiden kohdalla
ennakointi onkin kaupunkisuunnittelussa nyt erittäin
tärkeää. Suuren toimijan lopettaessa tai siirtyessä
ulkomaille on hyvä olla valmis suunnitelma alueen
kehittämiselle ja uudistamiselle.
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1.3.1 Ympäristövaikutukset

Tutkimusten mukaan kasvihuonekaasupäästöjen
määrään vaikuttavat alentavasti käytöstä poistuvien
tai vajaakäyttöisten teollisuus-, varasto-, satama-
alueiden käyttöönotto joko asumiseen tai toimisto-
ja palvelurakennusten alueiksi. Käyttötarkoituksen
muutokset, asukastiheyden nostaminen ja muu te-
hostaminen näillä alueilla onkin luontevaa. Tehokkai-
den joukkoliikennekäytävien varsilla on yleensä suh-
teellisen runsaasti alhaisen käyttöasteen reuna- tai
välialueita, jotka liittyvät suurien asiakaspotentiaalien
alueisiin ja joille on mahdollista järjestää ekotehok-
kaita liikennejärjestelmiä. Suuri asukastiheys mah-
dollistaa joukkoliikennejärjestelmän tehostamisen ja
levittämisen uusille alueille. Aluetehokkuuden nosto
lyhentää toimintojen välisiä keskimääräisiä etäisyyk-
siä ja sitä kautta vähentää niiden kuluttamia mate-
riaali- ja energiamääriä sekä lisää kevyen liikenteen
osuuksia kulkutapajakaumissa. (Lahti;Halonen;&
Wahlgren, 2008)

1.3.2 Teollisuusalueiden muuntuminen ja
arvottaminen

Vanhaa teollisuusaluetta uudistettaessa on kartoi-
tettava olemassaoleva rakennuskanta ja alueet sekä
arvioitava niiden mahdollinen rooli tulevassa kaupun-
kikuvassa. Tanskalaisessa keskustelussa syntynyt
käsite ”transformaatio” korvaa perinteisen purkami-
sen ja uudelleenrakentamisen ajatusmallin jatkuvalla
muuntumisella. Kun aiemmin on ajateltu ympäristöä
sarjana toisiaan seuraavia projekteja, jotka vanhen-
nuttuaan joko korjataan tai korvataan uudella, tul-
laan transformaatioajattelun  mukaan pikemminkin
sopeuttamaan rakennuskantaa yhä uusiin tilanteisiin
vähittäisten ja jatkuvien muutosten avulla. Karkean
toiminnallisen jaottelun sijaan muuttamisen ja säilyt-
tämisen väliin muodostuu eriasteisen muuntumisen
kenttä. (Koponen, 2013)

Transformaatiossa tavoitellaan kestävällä tavalla tilal-
lisesti väljempiä ratkaisuja ja uusia, mielenkiintoisia

ajallisia kerrostumia. Transformoitu rakennus vah-
vistaa paikan identiteettiä uudisrakennusta voimak-
kaammin ja jatkuvuuden tunne on voimakas. Samal-
la vältytään autioituvilta tonteilta ja purkamistaan
odottavilta tiloilta sekä toiminnoiltaan yksipuolisilta
alueilta. Transformaatiossa rakennettu ympäristö
mukautetaan palvelemaan muuttuvia toiminnallisia
ja kulttuurisia tarpeita. (Koponen, 2013) Uusi alue
myös syntyy luontevammin ja keskeneräisyyden tun-
ne vähenee, kun rakennukset pystyvät muuntumaan
ajan tarpeisiin joustavammin.

Lauri Putkonen on jakanut teollisuusrakennusten ar-
vot neljään osioon, jotka kaikki tulisi ottaa huomioon
niitä arvotettaessa. Sama jaottelu voidaan laajentaa
koskemaan kokonaisia teollisuusympäristöjä.

A. Teollisuushistorialliset arvot
taloushistoria, tekniikan historia ja sosiaalihistoria
B. Arkkitehtoniset arvot
teollisuusarkkitehtuurin ominaispiirteet, rakenteiden
historia, rakennusten sijoitus ja esteettiset arvot
C. Ympäristöarvot
liittyminen ympäröivään rakennuskantaan ja kult-
tuurimaisemaan
D. Sosiaaliset arvot
teollisuusmiljöön merkitys sosiaalisten suhteiden
kannalta

Teollisuusalueiden kulttuurihistoriallista arvoa määri-
teltäessä tulee huomio kiinnittää teollisuuden eri toi-
mialojen erityisluonteeseen. Tällöin on syytä muistaa,
että esimerkiksi teollisuusympäristöjen esteettinen
arvo on vain arvo arvojen joukossa, ja rumatkin teol-
lisuusalueet saattavat olla muista syistä arvokkaita.
Kulttuurihistoriallisen arvottamisen tuleekin aina pe-
rustua monipuolisesti tutkittuihin tosiseikkoihin, ei
makuasioihin. Yleisesti hyväksyttyjä kriteerejä, joilla
arvoja voidaan punnita, ovat esimerkiksi edustavuus,
harvinaisuus, alkuperäisyys, ajallinen kerroksisuus ja
yhtenäisyys. (Putkonen, 1988)
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1.3.3 Referenssikohde Hafen City

Hafen City on lähellä Hampurin keskustaa Elben ran-
nalla sijaitseva vanha satama- ja teollisuusalue, josta
parhaillaan kehitetään ja rakennetaan kokonaan uut-
ta kaupunkimaista aluetta. Valitsin Hafen Cityn mal-
liesimerkikseni, sillä se on lippulaivahanke tämän-
tyyppisessä aluekehittämisessä. Rakennusprosessi ja
vaiheet suunnittelusta toteutukseen ovat innostavia
ja koska alue on jo osittain rakennettu valmiiksi, on
myös sen seuraukset nähtävissä. Vaikka Hafen City
on mittakaavaltaan valtava hanke Turun mittakaa-
vaan verrattuna, on Linnakaupunki toisaalta myös
erittäin laaja hanke Turun keskustaa jatkavana osa-
na ja sopii mielestäni siksi hyvin referenssikohteeksi.

Hafen City sijaitsee lyhyen kävelymatkan päässä ny-
kyisestä keskustasta, johon se halutaan kiinteästi
liittää. Alue on 157 hehtaaria ja sen myötä Hampurin
keskusta tulee laajenemaan 40 %. (Urbanismisäätiö,
toim. Ilmavirta&Schmidt-Thomé, 2015) Pinta-alal-
taan Linnakaupunki on samanlaajuinen projekti, sil-
lä Turun toiminnallisen keskusta-alueen ollessa noin
600 hehtaaria ja Linnakaupungin 269 hehtaaria tulee
Linnakaupungin myötä Turun keskustakin laajene-
maan jopa noin 45 %. (Kiinteistölaitos) On kuitenkin
huomioitava, että miljoonakaupunki Hampurin väes-
tötiheys on 2369 as/km2, kun taas Turun väestöti-
heys on 750,4 as/km2. (Väestörekisteri, 30.4.2015)

Projekti käynnistyi vuonna 1997 ja vuonna 2000 val-
mistui kehittämistä ohjaava yleiskaava, jota jatket-
tiin alueen itäisellä osalla 2010. Alueella on raken-
nusoikeutta 2,3 miljoonaa kem2, minkä vuoksi sitä
on kutsuttu Euroopan tämän hetken suurimmaksi
sisäkaupunkihankkeeksi. Tällä hetkellä alueella on
rakennettu 1500 asuntoa ja sinne on sijoittunut 450
yritystä. (Urbanismisäätiö, 2015)

Valmistuttuaan Hafen Cityn alueella on tarkoitus si-
jaita lähes 6000 asuntoa ja 45000 työpaikkaa. Alueen
suunnittelun yhteydessä on toteutettu useita ekolo-
gisen rakentamisen hankkeita muunmuassa tulvalta

Kuva 2. Illustraatio: HafenCity
© M.Korol/ HafenCity Hamburg GmbH

suojautumiseen liittyen. Hampuri onkin valittu viher-
pääkaupungiksi European Green Capital 2011. Vahva
julkisen sektorin rooli kanavoituu Hampurin kaupun-
kiosavaltion ja sen omistaman kehitysyhtiön Hafen
City Hamburg GmbH:n välille. Kaikki maanomistus,
suunnittelu ja toteutus on siirretty edellä mainitulle
kehitysyhtiölle. Maan myynnistä saadut tulot tuovat
yhtiölle tulorahoitusta, jolla uusien alueiden infra-
struktuuria voidaan toteuttaa. Varsinainen päätös-
valta on kuitenkin kaupunkiosavaltion keskushallin-
nolla, eli ministeriöillä ja parlamentilla. Tällaisella
järjestelyllä saadaan joustavuutta päätöksentekoon.
(Urbanismisäätiö, 2015)



18

Kuva 3. Ilmakuva 1990-luku © HafenCity Hamburg GmbH Kuva 4. Ilmakuva 1997 © HafenCity Hamburg GmbH

Kuva 5. Ilmakuva 2007 © ELBE&FLUT Kuva 6. Ilmakuva 2012 © Kuhn / Fotofrizz
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Kauppa, liiketila, ravintola, vapaa-ajan
toiminnat
Koulu
Kulttuuri, hotelli
Väliaikaisvarasto, kulttuuritila
Asuminen
Toimisto

Kuva 7. Toimintojen sekoittuminen Itäi-
sen HafenCityn kaupunkirakenteessa.
© M.Korol/ HafenCity Hamburg GmbH

Yhtenä Hafen Cityn periaatteena on sekoittunut kau-
punkirakenne ja sen myötä elävä keskusta. Toimin-
tojen monipuolisuus ja tietoinen sekoittaminen luo-
vat alueen kaupunkimaisuuden. Alueelle on sijoitettu
asumista, työpaikkoja, suuryritysten pääkonttoreita,
start-up yrityksiä, yliopistoja, yhdistystilaa, hotelleja,
museoita, hallintoa ja vapaa-ajantiloja. Toimintoja on
sekoitettu korttelitasolle asti. Myös viher- ja vapaa-
alueita on sijoitettu monipuolisesti uudistuvaan kau-
punkirakenteeseen, ja taskupuistoilla tuodaan eri-
laista vihreyttä kaupunkiin suurten puistojen lisäksi.
Kortteleiden sisäosien käyttö on julkisempaa kuin
mihin normaalisti on totuttu niiden piha-alueiden ja
leikkipaikkojen ollessa vapaammin kaikkien käytet-
tävissä. Alueen periaatteisiin kuuluukin, että kaikki
kortteleiden ulkotilat ovat otettavissa kulttuuritapah-
tumien käyttöön. (Urbanismisäätiö, 2015)

Alueen nyt rakentuessa paikalliset havainnot ovat
osoittaneet, että elävyys ja vireys todella näkyvät

kaupunkitilassa. Tässä suuria tekijöitä ovat tiiviys,
volyymi ja mittakaava. HafenCityssä tehokkuusluku
on e=1.8, mikä on riittävä luomaan tunteen inten-
siivisyydestä ja läheisyydestä. Jotta uusi kaupungin-
osa liittyisi luontevasti vanhaan keskustaan, on se
yhdistettävä riittävän useasta kohdasta kaupunkira-
kenteeseen. Tästä hienoin esimerkki on Überseebou-
levard, joka toimii napanuoramaisena elävänä kyt-
köksenä vanhan ja uuden kaupunkirakenteen välillä.
(Urbanismisäätiö, 2015)

Urbaani uudistumiskyky mittaa alueen kykyä käyn-
nistää ja toteuttaa muutos, mutta myös sen historial-
lisen jatkuvuuden säilyvyyttä uudistumisessa. Myös
aikaväli, jolla lopputulokseen päästään, on tärkeä
osa uudistumisprosessia ja tulee huomioida. Voidaan
pohtia, onko keskeneräisyyden tunnelma väistämä-
tön näin suuressa aluehankkeessa. Hafen Cityssä on
vältetty tämä vaara määrätietoisella ohjelmoinnilla,
harkitulla rakentamisen vaiheistuksella ja jämäkällä
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Kuva 8. Kuva 9.

Kuva 12.Kuva 11.Kuva 10.
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S. 20, kuvat 8-12.
Valokuvia Hafen Citystä 2011 © Tero
Lehtonen

Hafen City on vaikuttanut myönteisesti myös sitä
ympäröiviin alueisiin. Satamatoimintojen poistues-
sa ja keskustan laajetessa HafenCityn rakentamisen
myötä, alueen eteläpuolinen Wilhelmsburgin kau-
punginosa tarjosi Hampurille loogisen kasvusuunnan
ja oli otollinen vuonna 2007 alkaneelle IBA-hank-
keelle. IBA (Internationale Bauausstellung) on pit-
käkestoinen asuntomessukonsepti, joka voi toimia
yhdellä alueella jopa 10 vuotta. Kokonaisuus voi si-
sältää kymmeniä yksittäisiä pienempiä hankkeita ja
sen kautta voidaan uudistaa kokonaisia kaupungin-
osia. Kunkin alueen konseptit ovat teemoitettuja ja
niissä näkyy vahvana kokeilukulttuuri. Esimerkiksi
Wilhelmsburgissa kokeitiin paljon uusia energiarat-
kaisuja. Tavoitteena oli tarttua alueen kehittämiseen
pitkäjänteisesti ja paikallisista tarpeista ponnistaen.
Antamalla valtaa ruohonjuuritason toimijoille, on
alueesta kehittynyt sen asukkaiden näköinen alue ja
samalla toimijoiden välille on luotu tiivis yhteisölli-
syyden tunne. IBA-projektin myötä alueelle on saatu
runsaasti uutta rahoitusta ja uusia investointeja. Sen
avulla on pystytty luomaan entiselle kaupungin taka-
pihalle niin työpaikkoja, palveluita kuin laajentamaan
alueen asuntotarjontaa. (Urbanismisäätiö, 2015)

aikataululla. Kehitysyhtiö HafenCity Hamburg GmbH
käyttää osahankkeiden toteutuksen varmistamisek-
si tontinvarausmenettelyä, jossa investoija sitoutuu
tiukkaan aikataulutukseen. Tontinvarauksen yhtey-
dessä sovitaan tontin hinta ja toteutuksen aikataulu.
Varaus on voimassa enintään 18 kuukautta, jonka ai-
kana investoijan tulee valmistaa tontille asemakaava
yleiskaavan pohjalta, osoittaa kaikki tontille tulevat
toiminnot ja kuvata toteutus- sekä rahoitustapa. Ke-
hitysyhtiö myy tontteja yksittäin, eikä suuria maa-
alueita luovuteta yksittäiselle toimijalle. Tontinluovu-
tuksen ehtona arkkitehtikilpailu, jonka investoija
järjestää, ja jonka tuloksesta syntyy kokonaisratkai-
su. Tällä taataan laatu ja arkkitehtoninen vaihtele-
vuus kaupunkikuvaan. (Kuva 8) Rakennusluvan saa-
tuaan investoijan tulee maksaa tontti 4 viikon sisällä
ja aloittaa rakentaminen. (Urbanismisäätiö, 2015)

HafenCityssä uusi kaupunkirakenne on yhdistetty
vanhaan taidokkaasti. Paikoitellen  uudet rakennuk-
set sulautuvat esteettisesti vanhoihin asuintaloihin
materiaalivalintojen, korkeuksien ja aukotusten puo-
lesta. Yhtenä alueen tunnusmerkkinä ja esimerkkinä
taitavasta kerroksellisesta arkkitehtuurista on Herzog
& de Meuronin suunnittelema Elbphilharmonie kon-
serttitalo, joka rakennetaan hotelliksi uudistettavan
entisen varastorakennusen katolle. (Kuva 12)

Alueella kulkeminen on tehty miellyttäväksi ja elä-
mykselliseksi, kun vaihtelevat kaupunkitilat tarjoavat
kokoajan uutta nähtävää ja koettavaa. Katutilaa on
ajateltu laajemmin kuin teinä ja siltoina. Kävely ja
kevyt liikenne on erotettu taidokkaasti ajoneuvolii-
kenteestä, osittain se kulkee pitkähköjäkin matkoja
pääväyliä korkeammalla tasolla ja sen varrelle on
muodostettu näköalalevennyksiä pysähdyspaikoiksi.
(Kuva 11) Välillä katutila myös laajenee kohti vet-
tä porrastuvina aukiotiloina. (Kuva 8) Paikoin uudet
rakennukset on työnnetty toisesta kerroksesta ulok-
keiksi katutilan päälle, jolloin syntyy osittain katet-
tu, suojaisempi kävelytila. (Kuva 9). Julkisten tilojen
viihtyvyyttä on myös lisätty taiteella, joka osaltaan
myös vahvistaa alueen identiteettiä. (Kuvat 8 & 10)
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2
ISO-HEIKKILÄ JA
AKSELINTIE

2.1 Yleistietoa

Turun satamasta pohjoiseen leviävän alueen kaavahanke on nimetty Linnakaupungiksi. Nimi
juontuu alueen sijoittumisesta aina historialliselta Turun linnalta junaradan yli kohti kaupungin
pohjoisempia osia. Linnakaupungin kaava-alueeseen kuuluu itäinen osa Sataman kaupungin-
osasta, koko Iso-Heikkilän alue sekä eteläinen osa Pitkämäen kaupunginosasta. Linnakaupunki
rajautuu etelässä Linnanaukkoon ja Aurajokeen sekä pohjoisesta Naantalin pikatiehen. Pinta-
alaltaan alue on noin 269 hehtaaria, josta noin 55% on brown  elds-alueeksi luokiteltavaa vau-
rioaluetta. (Druey ym., 2011)

Kaupunkirakenteessa Linnakaupunki sijoittuu Turun keskustaa ympäröivälle teollisuusvyöhyk-
keelle, jota on puhekielessä saanut myös kutsumanimen ”rautabanaani”. Vyöhyke ulottuu Tu-
run satamasta aina Itäharjulle saakka. Alue on syntynyt, kun teollisuutta sijoitettiin 1900-luvun
alussa ruutukaava-alueelle lähelle keskustaa. Sittemmin kaupungin laajetessa, tämä teollinen
vyöhyke on jäänyt erottamaan keskustaa uusista asuinalueista.

Linnakaupungin eteläosassa sijaitseva Turun linna perustettiin alkujaan saarelle. Linnan mer-
kitys ja sijainti huomioitiin jo Turun ensimmäisissä kaavoissa, ja sitä on pyritty kautta aikain
liittämään paremmin osaksi keskustaa. 1900-luvulla linna jäi kuitenkin satamatoimintojen ja
sen yhteyteen syntyneen teollisuuden vaikutuksista puristuksiin. Linnakaupunki muodostuikin
pääasiassa teollisuuden ehdoilla ja on tällä hetkellä hajanainen ja epäyhtenäinen alue laajoine
asfalttikenttineen ja leveine ajoväylineen. Linnakaupungin alueella on jo valmista infrastruk-
tuuria, jota voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää tulevissa rakenteissa.

S. 22: Kaavio 2. Iso-Heikkilän sijoittuminen Turun alueella.
Kaavio 3. Turun keskusta-alueen kaupunkirakenteen vyö-
hykkeet. © Harri Andersson

Keskusta
Brown  elds alueet
Esikaupunki- ja omakotialueet
Vesi
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S.  24:  Kaavio  4.  Kuvia  Akselintien ym-
päristöstä 29.3.2015 ja 2.6.2015

Kaavio 5. Iso-Heikkilän alueet.

Nykyinen Iso-Heikkilän kaupunginosa rajautuu ete-
lässä ja kaakossa Tukholmankatuun ja Huolintaka-
tuun sekä pohjoisessa ja lännessä junarataan. Alue
voidaan karkeasti jaotella Vaasantien länsipuoliseen
asuinalueeseen ja itäpuoliseen teollisuusalueeseen.
Nykyinen asuntotuotanto koostuu 1930-1940-luvuilla
rakennetusta rintamamiestaloalueesta sekä 1950-60
luvun kerrostaloalueista. Kerrostalot ovat aikakau-
delle tyypillisesti lähes identtisiä pistetaloja, joihin
liittyy myös muutama lamellitalo. Eteläinen Patteri-
haan kerrostaloalue on ensimmäinen Turkuun synty-
nyt lähiö. Myöhemmin rakentunut pohjoinen kerros-
taloalue tuntuu Patterihakaa tiiviimminrakennetulta
ja kaupunkimaisemmalta. Asuinaluetta vaivaa park-
kipaikkojen puute, mistä johtuen teiden varret ovat
sekä omakoti- että kerrostaloalueella pysäköintikäy-
tössä.

Toinen puoli Iso-Heikkilän alueesta on vanhaa teolli-
suusaluetta. Teollisuustoimintaa on osittain hylätyn-
oloisissa varastohalleissa ja rakennuksissa kuitenkin
nykyisin melko vähän. Rakennuskannan ja aidattu-
jen pihojen kunto on rapistunut. Alueella teollisuus-/
pientuotannon vähennyttyä joitakin tiloja on otettu
vaihtoehtoiseen käyttöön esimerkiksi bändien tree-
nitiloina. Kaupunkirakenteen tiivistämisen ja eheyt-
tämisen näkökulmasta rapistuva ja alihyödynnetty
Iso-Heikkilän teollisuusalue on loistava kehityskohde
yhden keskustan tärkeimmän liikenteen solmukoh-
dan tuntumassa.

2.1.1 Suunnittelu- ja tarkastelualueen ra-
jaus

Suunnittelualue, jonka olen nimennyt Akselintien alu-
eeksi, rajautuu vireillä olevien kaavarajojen mukai-
sesti, niin että sen itäpuolella on Kanslerintien alue,
länsipuolella Kirstinpuiston ja eteläpuolella Vaasan-
puiston kaava-alueet. Kanslerintien kaava on vahvis-
tettu 2014 ja siinä alueelle on suunniteltu pistetaloja
asuin ja palvelukäyttöön. Kirstinpuiston, Aakenkadun
ja Vaasanpuiston kaavoja laaditaan parhaillaan ja nii-
den muuttumavara aiheuttaa haastetta suunnittelul-
le.

Työssäni oleellisinta ovat uuden kaupunkirakenteen
integrointi vanhaan sekä sen sujuva liikenteellinen
kytkeminen ympäristöönsä. Suunnittelualueen lähi-
ympäristön ollessa muuttuvassa tilassa, tätä ei voi-
nut toteuttaa postimerkkikaavatasolla, vaan hyvään
lopputulokseen pääseminen vaati suuremman ko-
konaisuuden tutkimista. Valitsin suunnittelulle laa-
jemman tarkastelualueen, joka kattaa myös nämä
vireillä olevat kaava-alueet,  olemassa olevat Pat-
terihaan ja Iso-Heikkilän asuinalueet sekä pohjoiset
teollisuusalueet. Tarkastelualueeni kattaa lähes koko
Iso-Heikkilän rajautuen kuitenkin lounaasta Pansion-
tiehen. Tarkastelualueen pinta-ala on noin 1 km2 ja
tarkempi suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 180
000 m2.
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2.2 Historia

Kuva 13.
Ote Engelin asemakaavasta, 1828
Kuva 14. Ote kivipainokartasta, 1894

2.2.1 Iso-Heikkilän varhaiset vaiheet

Ensimmäiset maininnat Iso-Heikkilästä liittyvät siellä
sijainneeseen kartanoon ja keskiajalla Iso-Heikkilän
nimi olikin Turun linnan latokartano. Iso-Heikkilällä oli
useita kruununmiehiä vuokralaisina, kunnes vuonna
1696 se muutettiin virkataloksi. (Sannemann, 1999)

Turun palon jälkeen, vuonna 1828, Carl L. Engel loi
Turun asemakaavoituksen perustana keskeisiltä osin
toimineen ruutukaavan (Nikula, 1972). Asemakaa-
vaan hän linjasi nykyisen satamaraiteen ja Tukhol-
mankadun, joka on vahvasti vaikuttanut Iso-Heikki-
län muotoon ja myöhemmin erottanut sen keskustan
ruutukaavarakenteesta. Engel ulotti suunnitelmas-

saan keskustan ruutukaavan samassa koordinaatti-
akselissa samankokoisine kortteleineen myös kohti
Linnakaupunkia. Iso-Heikkilässä tämä näkyy toteu-
tuneena lounais-koillissuuntaisena Ruissalontienä.
Myöhemmin samaa akselistoa on jatkettu vielä Ak-
selintiellä.

1800-luvun alussa meren todellinen rantaviiva kulki
vielä Linnakaupungin kohdalla, mutta suunnitelmas-
sa keskusta laajeni jo urbaanisti länteen muodostaen
uutta rakennettua rantaviivaa. Ruutukaavan korttelit
jaettiin pienempiin tontteihin viherpalokujien avulla.
Rautatie rakentui 1870-luvulla ja se ulotettiin kulke-
maan satamaan, mikä nopeutti huomattavasti sata-
man kehitystä (Laakso, 1980).

Kuva 13. Kuva 14.
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Kuva 15.
Ote Bertel Jungin asemakaavasta, 1922

2.2.2  1900-luvulla keskusta kurkottaa
länteen

Tultuaan Turkuun Turun Transitio-Satama Oy:n pal-
velukseen vuonna 1922 Bertel Jung laati yhdessä
yhtiön johdon kanssa laajan yleissuunnitelman, joka
kattoi Pansion lisäksi Iso-Heikkilän ja sataman alu-
eet. Jungin näkemys poikkesi radikaalisti aiemmis-
ta suunnitelmista ja kaupunkirakenteesta. Jung piti
modernin kauppa- ja merenkulkukaupungin kannalta
tärkeimpinä kehitysalueina syväsatamia ja rautatie-
ympäristöjä. Jungin suunnitelman mukaisesti Turku
levisi myös teollisuussatamana pitkälle länteen ja
pohjoissalmen öljysatama muutti luonnollisen rannan
suoraviivaisen rakennetuksi. (Laakso, 1980)

Bertel Jungin suunnittelussa voidaan nähdä vaikuttei-
ta itävaltalaisen Camillo Sitten (1843-1903) ajatuk-
sista, joka herätti tietoisen asemakaava-arkkitehtuu-
rin jälleen henkiin. Sitte ihannoi oikukkaasti, mutta
arkkitehtonisen sopusuhtaisesti kasvavaa kaupunkia.
(Laakso, 1980) 1919 valtioneuvosto oli luovuttanut
70 hehtaaria Iso-Heikkilän maata Turun Yliopistoseu-
ralle ja Jung sijoittikin kaavassaan alueelle yliopiston.
Iso-Heikkilään perustettiin kasvitieteellinen puutar-
ha, kemian laboratorio ja rakennettiin tähtitorni, joka
jäi alueen ainoaksi yliopistorakennukseksi. (Sanne-
mann, 1999) Jungin suunnitelmassa yliopistolta lähti
suora lähes sata metriä leveä näköakseli ja kävelyp-
romenadi, jonka päässä sijaitsi Turun Linna. Molempia
akselin päätteitä ympäröi laaja viher- tai puistoalue.
Muu kaupunkirakenne muodostui lähes symmetrises-
ti kävelyakselin molemmin puolin. (Laakso, 1980)

Jung käänsi Linnakaupungin kortteleiden akselin
uuden kävelypromenadin suuntaiseksi. Eerikinka-
dun ja Sairashuoneenkadun kulmauksesta lähtevällä
halkaisijakadulla Jung halusi liittää uuden kaupun-
kikeskustan tehokkaasti vanhaan ruutukaavaraken-
teeseen. Ruissalon liikennettä ajatellen Jung ehdotti
myös Puutarhakadulta Ruissalon sillalle kulkevaa le-
veämpää katua. Jungin tarkoituksena oli luoda uusi
kaupunkialue, joka näkyy muun muassa kaavamää-
räysten 8-10 kerroksisissa rakennuskorkeuksissa.
Alueelle oli erikseen ajateltu asumista painottava
puistokatu ja urbaanimpi liikekatu. Lisäksi sivukatu-
jen ympäröimät alueet oli suunniteltu 5 kerroksisiksi
vuokrakasarmeiksi. (Laakso, 1980)

Jungin sinänsä kaukonäköistä suunnitelmaa ei voitu
toteuttaa välittömästi, vaan oli tyydyttävä yksinker-
taisempaan rakennustapaan. Hänen suunnitelmiaan
pyrittiin kuitenkin huomioimaan mahdollisuuksien
mukaan kaukokatseisen yleiskaavoituksenkin poh-
jana. (Laakso, 1980) Esimerkiksi satama ja Linnan-
aukko ovat muotoutuneet Jungin kaavaa mukaile-
viksi. Myös nykyisen osayleiskaavan rakenteessa
voidaan nähdä selviä yhteneväisyyksiä Jungin suun-
nitelmiin.

Kuva 15.
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Vuoden 1959 matkailukartta (kuva 16)  havainnollis-
taa, kuinka teollisuus alkoi 1950-luvulta lähtien val-
lata Linnakaupunkia. Alue oli tuolloin vielä hyvin väljä
ja Iso-Heikkilä suurimmaksi osaksi peltoa. Kanslerin-
tien ja Latokartanontien pistetalot oli jo rakennettu,
mutta tähtitorni seisoi vielä yksinään Iso-Heikkilän
puistossa. Tie Ruissaloon kulki tuolloin Kanslerintien
pistetalojen välitse.

Patterinhaan kohdalla sijaitsi Pikku-Berliini, jossa
saksalaiset sotilaat leiriytyivät. Turun Pikku-Berliini
sijaitsi Iso-Heikkilässä Ruissalontien varrella nykyi-
sen jätevedenpuhdistamon paikalla. Virallisesti pa-
rakkikylä oli nimeltään Frontleitstelle 20. Parakkileiri
toimi Saksasta tuotujen sekä Lapista Saksaan lomal-
le lähtevien majoitus- , huolto- ja varustelukeskukse-
na vuosina 1942-44. (Sannemann, J. 1999)

Alueelle rakennettiin noin 70 rakennusta, muun mu-
assa varuskuntasairaala, kenttäpostiparakki sekä kir-
jastoparakki, jossa sijaitsi myös parturi. Alueella oli
kolme ruokalaa sekä kanttiiniparakki. Suurin osa ra-
kennuksista oli miehistöparakkeja, joihin voitiin ma-
joittaa yhteensä nelisentuhatta miestä. Lopullisesti
Pikku-Berliini katosi 1950-luvulla Turun kaupungin
aloitettua alueen jälleenrakentamisen. (Sannemann,
J. 1999)

Iso-Heikkilän alueelle vuonna 1946 vahvistettu ase-
makaava poikkesi huomattavasti muista Turun tuon
ajan ruutukaava-alueen ulkopuolisten kaupunginosi-
en asemakaavoista, sillä siihen sisältyi laaja 4-ker-
roksisten asuin- ja liiketalojen rakennusalue. Sen
molemmin puolin oli suuria teollisuus- ja varasto-
kortteleita. Vuonna 1953 vahvistettiin Iso-Heikkilän
asemakaavan muutos, jonka mukaan alueelle tuli
kolmen solun muodostama noin 6000 asukkaan asu-
malähiö. Asuintalot olivat pääasiassa 3-4 kerroksisia.
Iso-Heikkilän asemakaavaa tarkistettaessa luotiin
kuitenkin rakennusalaa 7-8 kerroksisille asuinraken-
nuksille; 1957 aluetta vielä laajennettiin muodosta-
malla aiemmin puistoksi kaavoitetulle alueelle kuusi
uutta kerrostalotonttia. (Laakso, 1980)

Kuva 16. Vuoden 1959 matkailukartta.
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Kuva 17. Näkymä Turun linnalta kohti Iso-Heikkilää vuonna 1950.

Kuva 18. Pikku-Berliini ja Turun Saippua Oy:n tehdasrakennus vuonna 1950.

Olavi Laisaari toimi 1948-1960 Turun asemakaava-
arkkitehtina ja hän noudatti toisen maailmansodan
jälkeen vallalla olleita suunnitteluperiaatteita. Funk-
tionalismi korosti tarkoituksenmukaisuutta ja käytet-
tävyyttä ja Le Corbusierin oppien mukaan liikenteen
kasvu kohti keskustaa vaati liikenneväylien väljen-
tämistä. Laisaari suunnitteli Turun keskustaa kiertä-
vät päätiekehän 1950-luvulla. Yksi uusista pääteistä
olisi kulkenut satamasta Iso-Heikkilän, Pohjolan ja
Raunistulan kautta Nummenmäelle. Sataman ja Iso-
Heikkilän asemakaavoihin tämä väylä tuli jo 1953
nimellä Vaasantie. Suunnitelmasta toteutui lopulta
ainoastaan sataman ja Pansiontien välinen osuus
Vaasantietä ja muistona siitä on alueella sijaitseva
valtava liikenneympyrä. (Laakso, 1980)

Iso-Heikkilä suunniteltiin paikalleen, koska alueella
oli runsaasti työpaikkoja, mutta hyvin vähän asun-
toja; tarpeettomien työmatkojen poistaminen oli Lai-
saarelle tärkeää. Työmatkoihin tuhlaantuu kallista
aikaa ja polttoainetta, ja turha liikenne ruuhkauttaa
kaupungin kadut. Ihanne Laisaarelle oli, että ihminen
asuisi työpaikkansa vierellä. Iso-Heikkilästä ei kui-
tenkaan tullut satamatyöläisten lähiötä, kuten Lais-
aari oli suunnitellut. Arava-osaketalot, joita alueelle
rakennettiin, olivat liian kalliita työläisperheille. Tämä
mitätöi koko lähiön perustamisen perustarkoituksen.
Kun vielä suuri osalähiön asuntokortteleista muutet-
tiin teollisuus- ja varastokortteleiksi, niin alueen työ-
paikkojen ja asuntojen suhde huononi entisestään.
(Sannemann, J. 1999)
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2.2.3 2000-luvun uusia suunnitelmia

1990-luvun savupiipputeollisuuden murroksen  ja
teollisuustoiminnan vähentymisen  myötä havahdut-
tiin jälleen laatimaan uusia suunnitelmia Linnakau-
pungin ja Iso-Heikkilän maankäytölle. Tuomas Sep-
pänen teki vuonna 2004 niin ikään diplomityönsä
Iso-Heikkilän alueelle. Arkkitehtitoimisto Cederqvist
& Jäntti Arkkitehdit Oy on puolestaan viimevuosina
kehittänyt ehdotusta koko Linnakaupungin maan-
käytölle voitettuaan alueesta järjestetyn arkkitehti-
kilpailun.

Molemmille suunnitelmille yhteistä on lounais-koillis-
suuntainen leveä puistoakseli sekä alueen rajaaminen
etelä- ja koillisosista korkeammalla toimistorakenta-
misella. Seppäsen ehdotuksessa asuntorakentami-
nen on suurimmaksi osaksi tiivistä ja matalaa. Ra-
danvarren kerrostaloja lukuunottamatta korkeimmat
talot ovat viisi kerroksisia. Pilaantuneiden maiden
määrän tultua ilmi on kerroskorkeuksia kustannus-
syistä nostettu reilusti Cederqvist & Jäntti Oy:n eh-
dotuksessa erityisesti Vaasanpuiston alueella, jonne
on myös sijoitettu 35-kerroksinen tornirakennus.

Kuva 19. Tuomas Seppäsen diplomi-
työ, ”Iso-Heikkilä osana Turun teollista
kraateria”, 2004.
Kuva 20. Projektiehdotus ”Kehät” 2011.
Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy Kuva 19. Kuva 20.

Seppäsen ehdotuksessa Iso-Heikkilään on sijoitet-
tu asumisen ja toimistojen lisäksi palvelukseskus
Saippuatehtaan ympäristöön sekä virkistystiloja
Vaasanpuistoon ja luoteisen teollisuusalueen tilalle.
Cederqvist & Jäntti Oy:n ehdotuksessa palvelut taas
keskittyvät olemassaolevan Iso-Heikin palvelukodin
ja työkeskuksen läheisyyteen ja joitain toimintoja on
pyritty sekoittamaan kortteli- sekä rakennustasolla
enemmän.

Suunnittelumäärää rajatakseni olen pohjannut tar-
kastelualueen maankäytön työssäni näihin suunnitel-
miin. Asetin Cederqvist & Jäntti Oy:n Kehät-ehdotuk-
sen tarkastelualueeni lähtökohdaksi, sillä se sisältää
paljon viime vuosien suunnittelutuloksia ja toimii
tällä hetkellä Kirstinpuiston ja Vaasanpuiston kaavoi-
tusten pohjana. Akselintien suunnitelman edetessä
olen kuitenkin tehnyt omaa suunnitelmaani tukevia
muutoksia myös tarkastelualueelle, jotta olen saanut
Akselintien alueen toimimaan paremmin osana Iso-
Heikkilän kokonaisuutta.
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Kuva 21. Linnakaupungin osayleiskaava, 2012

2.3 Nykyinen osayleiskaava

Linnakaupungin osayleiskaava on vahvistettu lain-
voimaiseksi 25.2.2012 ja se eheyttää yhdyskun-
tarakennetta muuttaen teollisuusalueita asuin- ja
työpaikka-alueiksi. Lisäksi se luo mahdollisuuden
noin 20000-25000 asukkaan määrää vastaaval-
le asuntotuotannolle koko osayleiskaava-alueella ja
noin 15500-19500 asukkaalle Iso-Heikkilän alueella.
Iso-Heikkilässä arvioitu työpaikkojen määrä on noin
8000-10000.

Linnakaupungin osayleiskaavan osoittamia yleista-
voitteita:

• Linnakaupungin aluetta kehitetään kaupungin
keskustarakennetta täydentäväksi kokonaisuudeksi.
• Vajaassa ja epämääräisessä käytössä olevien
satama- ja teollisuusalueiden maankäyttöä tehoste-
taan. Osa alueista muutetaan asumiskäyttöön.
• Hajanaisten alueiden yleisilmettä paranne-
taan ja rakennettua ympäristöä ehostetaan ja muu-
tetaan kaupunkimaiseksi.
• Luodaan edellytykset Turun linnan aseman
korostamiseksi kansainvälisenä historiallisena nähtä-
vyytenä.
• Sataman matkustajatoiminnat kytketään ra-
kenteellisesti ja toiminnallisesti muun alueen uusiu-
tuvaan rakenteeseen.
• Suunnitelman toteuttamiselle asetetaan vai-
heistettu aikataulu, tavoitevuosi on 2030.
• Linnakaupunki kehitetään joukkoliikenne- ja
pyöräilykaupunginosaksi.
• Osa-alueiden suunnittelussa, asemakaavoi-
tuksen ohjeena, on sekä rakentamisessa että liiken-
nejärjestelyissä pidettävä kestävän kehityksen peri-
aateetta ensisijaisena.
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Päätie
Paikallinen yhdystie
Kadut
Rautatie

4000 (23,6)
5000 (uusi liittymä)

9900 (7,2)
30000

7400
125000

12000
20000

7500
10200

4300

4300

2600

1000

19300

13600
(11,8)
29000

136000 (11,8)

Joukkoliikenneyhteys
Bussipysäkki
Keskimääräinen arkivuorokausiliikennemäärä,
suluissa mahdollinen laskettu raskasautoprosentti
Arvio osayleiskaavan liikennemääristä vuonna 2030

Kaavio 6. Liikennekaavio

NAANTALI

HELSINKI

KESKUSTA

PANSIO
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Melu ja tärinä
Vesi ja viemäriputki
Kaukolämpöputki
Suunnittelualueen
rajat

Kaavio 7. Estevaikutukset.
Olen merkinnyt kaavioon ainoastaan
mielestäni tulevaa suunnitteluun olen-
naisesti vaikuttavat maanalaiset putket.

2.4 Liikenne ja kunnallistekniikka

Iso-Heikkilä on tällä hetkellä kauttaaltaan raskaan lii-
kenteen ympäröimä, kun etelässä sitä rajaavat Pan-
siontien ja Tukholmankadun pääväylät ja pohjoisessa
satamaan kulkeva rautatie. Nämä väylät eristävät
alueen tehokkaasti ympäristöstään ja vaikka Iso-
Heikkilä on lähellä keskustaa, tuntuu se silti olevan
hieman vaikeasti saavutettavissa.

Liikenne ydinkeskustan suuntaan käyttää Linnanka-
tua ja Ratapihankatua, ja kaupungin eteläosiin yh-
teytenä toimii yksisuuntaisten Koulukadun ja Puis-
tokadun katupari. Iso-Heikkilässä kokoojakatuina
toimivat nykyään Vaasantie, Ruissalontie ja Nuutin-
tie. Muut kadut ovat luokaltaan tonttikatuja.

Linnakaupungin osayleiskaava-alueen liikenne kuor-
mittaa erityisesti Ratapihankadun ja Vakka-Suomen-
tien liittymää ja tulevaisuudessa vaarana on liiken-
teellisen pullonkaulan syntyminen. Lisäksi Naantalin
pikatiellä on jo nykyisellään toimivuusongelmia. Erit-
täin tärkeää olisikin saada suuri osa Iso-Heikkilän
tuottamasta liikenteestä käyttämään joukko- ja ke-
vyttä liikennettä. Alueen sijainti 1-3 kilometrin pääs-
sä Kauppatorista antaa hyvät edellytykset sen ke-
hittämiselle pyöräilykaupunginosaksi. Alueella myös
kulkee jo nykyisellään runkobussilinjat, joiden pääte-
pisteitä ovat Pansio ja Perno.

Osayleiskaava on asettanut liikenteen jakautumiselle
seuraavat tavoitteet:

• jalan ja pyörällä kulkijat 45 %
• joukkoliikenteen kanta-asiakkaat 18%
• kulkutapojen sekakäyttäjät 12%
• ”vannoutuneet” autoilijat 10%

Teollisuuden ja raskaan liikenteen ehdoilla rakennet-
tu logistiikkaverkosto korostaa vahvasti autoilua ja
1970-luvun ajoväylät ja pysököintialueet ovat reilusti
ylimitoitettuja. Modernististen ihanteiden mukaises-
ti autoilu ja jalankulku on erotettu toisistaan, mikäli

kävely kulkumuotona on edes huomioitu. Tämä estää
miellyttävän jalankulkumiljöön syntymisen.

Iso-Heikkilän alueella on jo laajalti kunnallistekniik-
kaa, joka tukee ja helpottaa uutta rakentamista.
Toisaalta maanalaiset rakenteet estävät paikoin nii-
den yläpuolisen rakentamisen. Revontulenkadulla
sijaitsee yksi Turun suurimmista jäteveden pump-
paamoista, jonka huolto vaatii alueella esteettömän
kulun. Vesijohdot, jäte- ja hulevesiputket sijaitsevat
keskimäärin 2-4 metrin syvyydessä ja niiden kunnos-
sapidon kannalta on huomioitava, ettei verkostojen
päälle saa sijoittaa mitään rakennuksia, rakennelmia,
puita tai laitteita. (Petri Elo, 2015) Alueen poikki kul-
keva suuri kokoojaviemäriputki estää kaivamisen ja
esimerkiksi alikulkujen rakentamisen sen kohdalta.
Alueen läpäisee myös suuri kaukolämpöputki, joka
sijaitsee noin kolmenkymmenen metrin syvyydes-
sä. Sen päälle on mahdollista rakentaa tietyin rajoi-
tuksin. (Holma, 2015) Asumistoimintoja häiritsevää
melua ja tärinää syntyy pääteiden ja satamaraiteen
liikenteestä, mikä tulee myös ottaa alueen suunnitte-
lussa huomioon.
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Kallio
Hieta
Hieno hieta
Täyttömaa
Kartoittamaton

Kaavio 8. Maaperäkartta
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2.5 Maaperä

Iso-Heikkilän pohjoisosaa leimaavat matalat mäen-
kumpareet, joiden kallioytimiä peittää ohut moreeni-
maakerros. Paikoin peruskallio on näkyvissä Iso-Heik-
kilän mäenrinteillä ja lakialueilla kalliopaljastumina.
Mäkien laet kohoavat parhaimmillaan 28 metriä ny-
kyistä merenpintaa korkeammalle. Muilta osin alue
on tasaista savikkoa, entistä matalaa merenlahtea,
joka aiemmin levittäytyi Aurajokisuulla sijaitsevan
Turun linnan ympäristöstä pohjoiseen Iso-Heikkilän
mäkialueeseen saakka. Iso-Heikkilän alueella on noin
metrin paksuinen täyttömaakerros, jonka alla maa-
perä taas on pääasiassa savea. Maaperä on erittäin
löysää, mikä estää muunmuassa maanalaisen raken-
tamisen sekä jättömaiden kasaamisen alueelle ilman
paalutuksia.

2.5.1 Pilaantuneet maat

Teollisuustoiminnan vuoksi maaperän on todettu tai
sen epäillään olevan vahvasti pilaantunutta. Akse-
lintien alueella ei vielä ole tehty tutkimuksia, mutta
maaperän tilan tietojärjestelmään on kirjattu paljon
toimintaa, joka on voinut aiheuttaa maaperän pilaan-
tumista. Entisen lämpövoimalan alue, jota kaavoite-
taan Vaasanpuisto nimellä, on puolestaan tutkittu ja
todettu erittäin voimakkaasti pilaantuneeksi.

Kaupunkisuunnittelussa voidaan näkyvästi käyttää
erilaisia vaihtoehtoja saastuneen maaperän poista-
miseksi tai häivyttämiseksi. Ympäristönsuojelulain-
säädännön mukaan kunnostaminen tulee suorittaa
parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttäen ja siten,
ettei toiminnasta aiheudu muuta ympäristön pilaan-
tumista. Lisäksi edellytetään jätteiden hyödyntämis-
tä, jos se vain on mahdollista. Kunnostustoimissa
käytetään tavallisesti useita menetelmiä rinnakkain
tai peräkkäin, koska erilaiset haitalliset aineet, sekä
voimakkaasti ja lievästi likaantuneet massat kannat-
taa yleensä käsitellä eri tavoin.

Akselintien alueella harjoitetut maata pilaavat
prosessit:

1. Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
2. Betoni- ja sementtituotteiden läjitys
3. Muu riskitoiminta

( vuonna 2007 eläivnrasvavuoto, jonka yhteydessä

rasvaa valui sadevesikaivoon noin 200 kg litraa )
4. Kemikaalien käsittely ja varastointi
5. Koneistus
6. Koneistus
7. Polttonesteiden jakelu, varastointi ja käsittely
    Moottoriajoneuvojen huolto, korjaus ja pesu
8. Moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaus
9. Kemiallinen pesu

1

2
3

4
5

6

7

8

9

Kaavio 9. Epäilyt maan pilaantumisesta
Kaavio 10. Akselintien maata mahdolli-
sesti pilaavat prosessit
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Osa menetelmistä ei tähtää haitta-aineen hävittä-
miseen, vaan tavoitteena on estää sen leviämistä ja
näin poistaa tai vähentää pilaantumisen aiheuttamaa
ympäristö- ja terveyshaittaa. Kunnostaminen voi ta-
pahtua in situ eli paikan päällä maata tai pohjavettä
siirtämättä tai ex situ, jolloin maa tai pohjavesi siir-
retään muualle käsiteltäväksi.  (Ympäristöekologia...,
2010)

Massojen kaivuu on erittäin kallista, etenkin jos maa-
ta ei voida varastoida alueelle. Maiden poiskaivamis-
ta voitaisiin perustella maanalaisilla kerroksilla, mut-
ta sekään ei ole mahdollista Iso-Heikkilän alueella
maaperän löysyydestä johtuen. Ainoastaan alueen
pohjoisosa alkaa olla sen verran korkealla merenpin-
nan tasosta, että myös maanpinnan alaiset kerrokset
voisivat olla mahdollisia. Tämä vaatii kuitenkin lisä-
selvittämistä.

Eristämisellä estetään ympäristöhaittojen leviämi-
nen, mutta maamassoja ei puhdisteta. Pilaantuneet
maat voidaan eristää ympäristöstä ja pohjavesistä
alueen alla olevaan tiiviiseen maakerrokseen ulottu-
valla vesitiiviillä pystyseinämällä. Kasvit voivat imeä
itseensä maassa olevia myrkkyjä tai hajottaa niitä
bakteerien avulla, kun taas kiinteytyksessä haitta-
aineet sidotaan maa-ainekseen esimerkiksi betonoi-
malla. Näiden lisäksi on olemassa erilaisia maaperän
pesumenetelmiä ja myös kunnostamatta jättäminen
voi tulla kyseeseen, jos kunnostamisesta aiheutu-
vat riskit ovat suurempia kuin saavutettavat hyödyt.
(Ympäristöekologia..., 2010)

2.6 Viheralueet

Osayleiskaavan viherselvityksen mukaan Iso-Heik-
kilän alueen melko luonnontilaiset metsiköt, puistot,
avoimet niittylaikut ja pientareet, vaihtelevat teolli-
suus-, varasto- ja asuntoalueet ylläpitävät suhteelli-
sen runsasta eliölajistoa. Alueella on kolme kohdetta,
jotka on luokiteltu perinteisten maankäyttötapojen
synnyttämiksi maisematyypeiksi eli perinnebiotoo-
peiksi: Patterihaan keto sekä Iso-Heikkilän ja Härkä-

mäen katajakedot. Patterihaan kedon etelärinne on
kasvilajistoltaan erityisen edustava. Katajakedot ovat
maisemallisesti näyttäviä ja suojelun arvoisia. Näi-
den keto- ja niittykohteiden lähistöllä Iso-Heikkilän ja
Härkämäen ratavarteen rajoittuvilla mäenrinteillä on
myös muita pienialaisempia niittylaikkuja, jotka ovat
säilyttäneet tyypillisen kasvilajistonsa.

Muita arvokkaita luonnonympäristöjä ovat Iso-
Heikkilän pientaloalueen luoteispuolella sijaitseva
Iso-Heikkilän metsikkö, joka muodostaa alueen laa-
jimman yhtenäisen havumetsäympäristön. Myös Ku-
ninkojan uoman varsi monipuolistaa alueen luonnon
kirjoa. Rautatien pohjoispuolella sijaitsevat Härkä-
mäen metsikkö ja luonnonsuojelulailla rauhoitettu
lajistollisesti rikas Muhkurin lehto, jonka läheisyys
monipuolistaa ja ylläpitää omalta osaltaan myös Iso-
Heikkilän pohjoisosien viheralueita ja tulee ottaa saa-
vutettavuuden kannalta  suunnittelussa huomioon.
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Erityiskohde
Viherverkoston runko
Viherverkostoa täydentävä kohde
Luonnonsuojelualue

Kaavio 11. Nykyinen viherverkko
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Kaavio 12. Palvelut Iso-Heikkilässä ja
Turun keskusta-alueella (Lounaistieto,
2015).

Keskustan lisäpalvelut
terveyskeskus
neuvola
muut sosiaali- ja
terveyspalvelut

kauppa
tori
alko
kirkko
seurakuntakeskus

rautatieasema
linja-autoasema
matkahuolto
huoltoasema
hotelli
liikuntahalli
maauimala

Iso-Heikkilän palvelut
palvelutalo/ryhmäkoti
vanhainkoti
kirjasto
päiväkoti
nuorisotila
päihdehuolto
apteekki
pankkiautomaatti
kierrätyspiste

pankki
kela
poliisilaitos
kunnan virastotalo
posti
palolaitos
lukio
yläkoulu
alakoulu
ammattikorkeakoulu
elokuvateatteri
museo
teatteri
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2.7 Palvelut

Iso-Heikkilä on tällä hetkellä suhteellisen harvaan-
asuttu ja lähellä keskustan kattavaa palvelutarjon-
taa. Tästä syystä alueelle itsessään ei ole sijoittunut
kovin monipuolisia kaupallisia tai julkisia palveluja.

Patterihaan keskuksessa sijaitsee ruokakauppa, ap-
teekki, pankkiautomaatti sekä pitseria. Patterihaan
länsilaidalla on lisäksi automaattiasema. Teollisuus-
alueella on useiden pienyritysten toimisto- ja varas-
totilaa. 2010-luvulla Iso-Heikkilään on rakennettu
kaksi uutta palvelutaloa, joista toinen on tarkoitettu
vanhuksille ja toinen päihdehoidon potilaille. Lisäksi
alueella toimii yksi päiväkoti ja Mikaelin koulun yk-
sikkö. Alueella on vanhoissa teollisuusrakennuksissa
tarjolla myös liikuntapalveluita, kuten skeittihalli ja
kamppailulajitiloja. Iso-Heikkilässä sijaitsee monta
jätteenlajittelupistettä sekä kierrätyskeskus.

2.8 Väestö

Vuonna 2012 Iso-Heikkilän itäisellä puolella asui vain
97 ja läntisellä puolella 1797 henkilöä. Väestön ikä-
jakauman mukaan Iso-Heikkilässä asuu enemmän

yli 64-vuotiaita kuin Turussa keskimäärin. Tämä
poikkeama johtunee kuitenkin alueella sijaitsevasta
vanhainkodista. Läntisessä Iso-Heikkilässä on myös
prosentuaalisesti Turun alueella toiseksi eniten yh-
den henkilön asuntokuntia (70,7%) (Tilastokeskus,
2009).

Turun väestötavoitteen mukaan väestömäärä tulee
kasvamaan vuoteen 2035 mennessä 30 000 asuk-
kaalla. Näistä 12 000 on ajateltu sijoitettavan Lin-
nakaupungin alueelle. (Turun kaupunki, 2013) Tämä
tulee myös monipuolistamaan Iso-Heikkilän väestö-
rakennetta ja uusille asukkaille on tarjottava mah-
dollisimman monipuolisia asumismahdollisuuksia.
Yleisen trendin mukaan yhden hengen asuntokunnat
tulevat yleistymään entisestään, mutta alue on otol-
linen myös, mikäli halutaan houkutella perheitä asu-
maan lähelle keskustaa. Jo olemassa olevaa palve-
luasuntojen verkoston jatkamisella ja tehostamisella
voidaan saavuttaa synergiaetuja.

Kaavio 13. Iso-Heikkilän ikäjakauma
31.12.2012 (Tilastokeskus).
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Kaavio 14: Iso-Heikkilän rakennusten
ikäjakauma

S. 41, kaavio 15: Iso-Heikkilän
rakennuskantaa

2.9 Rakennuskanta

Tarkastelualueen rakennusten ikäjakauma on suh-
teellisen kerrostunut ja sekoittunut. Vanhimmat säi-
lyneet rakennukset ovat peräisin 1920-luvulta ja osa
niiden vanhoista rakenteista on pystytetty jo 1900-lu-
vun alussa. Etenkin teollisuusrakennusten kunto on
heikentynyt ja yleisilme rapistunut niiden jäätyä pois
käytöstä. Teollisuusvarastojen lisäksi alueelta löytyy
useita rakennustyyppejä.

Kanslerintien työkeskuksen tiilinen kasarmitallira-
kennus, Ruissalontien puutalokortteli sekä muutama
tehdas- ja varastorakennus ovat Iso-Heikkilän van-

hinta säilynyttä rakennuskantaa. Selkeimpiä ajallisia
ryhmittymiä ovat 1930-40-luvuilla rakennettujen rin-
tamamiestalojen sekä Patterihaan 1950-luvun ja Iso-
Heikkilän 1960-luvun taitteen kerrostalojen muodos-
tamat alueet. Patterihaan kerrostaloalueeseen liittyy
lisäksi pieni palvelukeskus sekä päiväkoti. Iso-Heik-
kilän kerrostalot puolestaan kätkevät väliinsä vuonna
1937 yliopistolle rakennetun tähtitornin.

1960-luvulla Akselintien ja Ruissalontien tienoot ovat
täyttyneet teollisuus-ja varastorakennuksista. Uu-
simpia rakennuksia ovat Iso-Heikkilän ja Nuutintien
palvelutalot, sekä Tukholmankadun uusi kahdeksan
kerroksinen kerrostalo ja pysäköintihalli.
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Palvelukoti Iso-Heikki Iso-Heikkilän kerrostalot

Tähtitorni

Jugend puutalokortteli

Kanslerintien työkeskus

Rintamamiestaloalue
Patterinhaan kerrostalot
ja palvelukeskus

Turun Saippua Oy:n tehdas
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3
AKSELINTIEN
SUUNNITELMA

3.1 Suunnitelman tavoitteet

Suunnitelmani perustuu tekemääni taustoitukseen
vanhojen teollisuusalueiden luonteesta sekä Iso-
Heikkilän erityispiirteistä. Pyrin luomaan uudelle
alueelle identiteetin, joka pohjautuu sen historialli-
seen jatkumoon. Alueen muodostumisen ja toimin-
nan kannalta oleellisia piirteitä säilytetään, jotta
nämä muistuttaisivat alueen aiemmasta elämästä.
Myös uudisrakennusten arkkitehtuurilla luodaan mo-
dernilla tavalla muistumia Iso-Heikkilän teollisuus-
aikakaudesta vahvistamaan alueen autenttisuutta.
Uuden kaupunkirakenteen vanhaan integroimisen li-
säksi tärkeä suunnittelullinen teema on kytkeä alue
paremmin sekä ympäröivään keskustarakenteeseen
että viheralueisiin.

Suunnitelmassani kunnioitan alueen osayleiskaavan
tavoitteita keskustarakennetta täydentävästä koko-
naisuudesta, jolle sijoitetaan monipuolisesti kaupun-
kimaista asumista sekä erilaisia palveluja. Liiken-
teellisesti Iso-Heikkilää pyritään suunnittelemaan
pyöräily- ja kävelypainotteisesti, sekä julkista liiken-
nettä korostaen. Alueen suunnittelussa yhtenä kan-
tavana lähtökohtana on myös ekologinen kestävyys.
Toivottu keskusta-alueen tiivistäminen, kattavat
joukkoliikenneyhteydet ja alueen elävöittäminen pe-
rustelevat uuden rakentamisen korkeaa tehokkuut-
ta. Rakentamisen volyymillä myös kompensoidaan
pilaantuneiden maiden kunnostuksesta aiheutuvat
kustannukset.

Suunnitelman toteutumisen tavoitevuosi on 2030,
mikä näkyy suunnitelmassani monipuolisessa ja se-
koittuneessa kaupunkirakenteessa, yhteisöllisem-
män asumisen mahdollistamisessa sekä elinikää
jatkavissa palveluympäristöissä. Osaamisen ja inno-
vaatiokyvyn sekä tämän myötä verkostoitumistar-
peen voimistumisen vuoksi olen sijoittanut alueelle
joustavia tiloja erilaisten toimijoiden kohtaamis- ja
työskentelytiloiksi. Suunnitelmassani olen uskonut
myös Akselintien pohjois- ja luoteispuolisten teolli-
suusalueiden kehittyvän. Uudet alueet olen nimennyt
Latokartanonpuistoksi sekä Kuninkojaksi.

Kuva 22: Lintuperspektiivi alueesta
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3.1.1 Teollisuushistoriasta kumpuavat tavoit-
teet

Iso-Heikkilän teollisuushistoria luo sille piirteitä, jotka
ovat osa sen tämänhetkistä identiteettiä. Olen pyrki-
nyt hyödyntämään näitä piirteitä myös tulevan alu-
een suunnittelussa, jolloin isot uudistukset ja suuri
rakentamismäärä eivät tuntuisi taloudellisen tehok-
kuuden maksimoinnilta ja toiminnallisesti vieraalta.
Alueen viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden kannalta
on tärkeää, että niin Iso-Heikkilässä jo asuvat kuin
uudetkin asukkaat tuntevat alueen omakseen.

Teollisuusalueet ovat yleensä linkkejä eri alueiden
välillä. Nykyisellään niillä on usein estevaikutus eli
toimintoja eriyttävä piirre. Iso-Heikkilän kehittämi-
nen mahdollistaa eri kaupunginosien luontevan yh-
distymisen sekä kaupungin ja luonnon sujuvan koh-
taamisen. Rakennusten materiaalivalinnoilla voidaan
myös luoda yhteys perinteiseen puusta ja kivestä
rakennettuun Turkuun sekä sen tiilestä ja betonista
koostuneeseen teollisuusaikakauteen. Kerroksellista
liittymistä alueen historiaan voidaan tehostaa vie-
mällä se kaupunkisuunnittelusta pitkäjänteisesti de-
taljitasolle.

Joutomaaksi muuttuneen teollisuusalueen identiteet-
ti on jatkuvasti alttiina muutoksille, kun julkisen ja
yksityisen tilan väliset rajat alkavat hämärtyä. Näis-
sä kaupungin tyhjentyneissä tiloissa voi olla vaikeaa
erottaa luonnollista keinotekoisesta, julkista yksi-
tyisestä ja paikallista globaalista (Andersson 2009;
Zukin 1992). Erilaisten toimintojen limittäminen niin
kortteli- kuin rakennustasollakin pyrkii ylläpitämään
tällaista sekoittuneiden merkitysten ympäristöä.
Luomalla monipuolista kaupunkitilaa, joka muuntuu
tarpeisiinsa, mahdollistetaan uuden alueen nopea
uudistumiskyky myös tulevaisuudessa.

Turkulaiset kokevatkin Akselintien alueen tällä het-
kellä ”ei kenenkään maaksi”. Tyhjän tilan erityispiirre
on, ettei sitä ”koskaan omisteta, mutta se on aina
saatavilla. Tyhjä tila määrää kaupunkilaisille aktiivi-

sen roolin.” (Cupers ym. 2002: 83). Teollisuusalueet
ovat myös perinteisesti aktiivisen toiminnan ympä-
ristöjä, jotka ovat syntyneet teollisuuden ehdoilla ei-
vätkä kaupunkisuunnittelun tuloksena. Näillä alueilla
tuotanto ja toiminta on aina priorisoitu korkeimmalle,
mikä on mielestäni oleellinen osa alueiden identiteet-
tiä ja merkitysympäristöä. Linnakaupungin kohdalla
osallistamista on toteutettu usealla tavalla erilaisten
selvitysten ja asukastilaisuuksien myötä. Tulevaisuu-
dessa suunnitelmien tarkentuessa tämä on entistä
tärkeämpää ja myös väliaikaisella toiminnalla ja ta-
pahtumilla voidaan aktivoida asukkaita. Kaupunki-
rakenteeseen osoitetaan käyttäjille paikkoja, jotka
mahdollistavat kaupunkilaisten itsensä toteuttami-
sen, näkyvyyden lisäämisen ja tunteen siitä, että he
saavat muokata asuinympäristöä itsensä näköiseksi.
Samalla nämä tilat toimivat ihmisten luontevina koh-
tauspaikkoina.

Teollisuusalueet itsessään sisältävät usein vähän vi-
heralueita, mutta saattavat olla niiden ympäröimiä ja
muututtuaan joutomaaksi, luonto usein alkaa vallata
menettämiään maita takaisin. Myös uudisrakenta-
misella luodaan tunnelma siitä, että luonto ”tunkee”
kaupunkirakenteeseen ja lisäksi viheralueella peite-
tään  entinen pääväyläksi ajateltu Vaasantie sekä
vanha teollisuusraide muutettaessa molemmat aluet-
ta halkoviksi puistoakseleiksi.
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Toiminnalliset linkit
Arkkitehtoniset kerros-
tumat
Tilalliset kerrostumat
Viherverkosto
Yhtymäkohdat kaupun-
kirakenteeseen
Näkymäakselit
Pansiontien ja junara-
dan uudet ylityskohdat

Joustavat tilat
Yritysten showroomit
Kulttuuritilat
Julkiset työhuoneet
Tapahtumapihat
Tapahtumalava
Ulkoauditorio
Pop up markkinapaikka

Viherrakentaminen
Puistokäsittelyt
Urbaanit niityt
Viherkatot
Vertikaaliviljely
Luonnollisen näköiset
hulevesialtaat

Käyttäjälähtöisyys
Osallistaminen
Yhdistykset osana kau-
punkisuunnittelua
Vapaat tilat kaupunki-
kulttuurin luomiseen ja
toteuttamiseen
Taide

LinkkiTeollisuushistoriasta johtuvat
piirteet

Kuinka nämä piirteet ilmenevät
uudessa kaupunkirakenteessa?

Urbaani kesantoMuuntuva tila
Toiminta/
Aktiivinen asukas

Kaavio 16. Teollisuusmenneisyyden vaikutus suunnitelmaan
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Kuva 23. Yleiskuva. Ei mittakaavassa, alkuperäinen kuva A1 1:3000
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Kaavio 17. Rakeisuuskartta

Vaasanpuisto

Asuminen  103050 kem2
Toimisto  23570 kem2
Liike/palvelut  1970 kem2
Hotelli   5000 kem2
Pysäköinti  37480 kem2
Aluetehokkuus Ea 1,7
Asukasmäärä  2060
Työpaikkojen määrä 2000

Kirstinpuisto

Asuminen  90800 kem2
Palveluasuminen 6660 kem2
Toimisto  17200 kem2
Liiketila  1250 kem2
Pysäköinti  28150 kem2
Aluetehokkuus Ea 0,8
Asukasmäärä  2020
Työpaikkojen määrä 1500

Latokartanonpuisto

Asuminen  83360 kem2
Toimisto  27070 kem2
Joustava tila  10770 kem2
-Yritysten showroomit
-Vuokratyöhuoneet
-Liike/palvelut
-Studiotila
Aluetehokkuus Ea 1,8
Asukasmäärä  1850
Työpaikkojen määrä 2500

Muu täydennysrakentami-
nen

Terassivillat  10120 kem2
Rivitalot  1580 kem2
Kaupunkivillat  3200 kem2
Pysäköinti  4200 kem2

3.2 Yleissuunnitelma

Asuminen  89500 kem2
Toimisto/studio 2810 kem2
Liiketila  1250 kem2
Hybridikortteli  9300 kem2
Päiväkoti  1070 kem2
Pysäköinti  16150 kem2
Aluetehokkuus Ea 0,6
Asukasmäärä  2000
Työpaikkojen määrä 250

Akselintie
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Säilytettävät rakennukset

Olen halunnut säilyttää rakennuksia jokaiselta vuo-
sikymmeneltä alueen kerroksellisuutta vaaliekseni
ja sen identiteettiä vahvistaakseni. Rakennukset on
säilytetty niiden arkkitehtuuriin, kuntoon sekä kau-
punkikuvalliseen merkitykseen perustuen. Osa ra-
kennuksista on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita
sinällään. Koska alueella on myös paljon arkkitehto-
nisesti vähemmän arvokkaita teollusuusrakennuksia,
joita olen halunnut säilyttää, pyritään niille transfor-
maatioajattelun mukaisesti antamaan jokin merkit-
tävä asema kaupunkirakenteessa ottamalla ne osaksi
shared space verkostoa tai tuomalla niihin tai niiden
läheisyyteen muodostuville aukioille mielenkiintoista
toimintaa. Rakennuksia muutetaan mahdolliseen uu-
teen käyttöön sopivaksi ja osaa niistä täydennetään
uusilla rakennusosilla joko korottamalla tai laajenta-
malla. Osayleiskaavasta poiketen en ole säilyttänyt
Iso-Heikkilän luoteisosassa sijaitsevaa teollisuusalu-
etta, sillä pidän tulevaisuuden kannalta todennäköi-
sempänä ja toivottavampana kehityssuuntaa, jossa
kaikki jäljellejäävä teollisuus keskitetään satamarai-
teen itäpuolelle.

Koordinaatistoakseli

Alue liittyy koillisosastaan Turun keskustaan mukai-
lemalla  Engelin ruutukaavan akselistoa, josta myös
Ruissalontie on peräisin. Jungin satamasuunnitelman
koordinaattikäännös tuo alueelle toisen ajallisen ker-
rostuman ja liittää sen osaksi uutta Linnakaupunkia.
Samalla Iso-Heikkilän ja Turun linnan välille syntyy
tärkeä yhteys. Tukholmankatu ja rautatie säilyttävät
Iso-Heikkilän alueen pisaramaisen muodon.

Säilytettävä kaupunkirakenteellinen muistuma, van-
ha liikenneympyrä, joka rakennetaan Iso-Heikkilän
eteläpuolelta kaarevaksi townhouserivistöksi ja poh-
joispuolelta kirsikkapuutarhaksi. Ympyrän muistuma
toimii eräänlaisena erisuuntaisten koordinaatistojen
kokoamispisteenä sekä kevyen liikenteen risteämis-
kohtana.

Kaavio 18. Säilytettävät rakennukset sekä alueelle jo kaavoitetut
uudet rakennukset.

Kaavio 19. Koordinaatistoakselit
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Kaavio 20. Vaiheistus.
Kussakin vaiheessa on punaisella mer-
kitty uusi rakenne ja vihreällä jo raken-
netut rakennukset.

A.

Ensimmäisessä vaiheessa rakentuvat jo
kaavoitetut alueet ja Kirstinpuiston koil-
lisosa.

D.

Neljännessä vaiheessa Akselintien alue
rakennetaan valmiiksi ja alueen läpi kul-
keva raitiotielinja otetaan käyttöön. Li-
säksi Latokartanonkatua täydennetään
kaupunkivilloilla.

B.

Toisessa vaiheessa Kirstinpuisto täyden-
tyy uusilla asuinkortteleilla ja Vaasanpuis-
to rakennetaan. Lisäksi Venice-puiston
olemassa olevaa kerrostalonoppariviä jat-
ketaan kohti vanhaa liikenneympyrää.

E.

Viimeisessä vaiheessa Iso-Heikkilän poh-
joisosien teollisuuskin on lakannut tai
siirtynyt muualle. Latokartanonpuistoon
rakennetaan kerrostaloasumista, toimis-
toja sekä joustavaa tilaa yritysten show-
roomeiksi ja vuokrattaviksi työhuoneiksi.

C.

Kolmannessa vaiheessa Iso-Heikkiläntie
suoristetaan ja liikenneympyrän tilal-
le rakennetaan kaareva townhouserivi.
Ruissalontie täydentyy kokonaan ja Kirs-
tinpuiston asuntotuotanto laajenee Akse-
lintielle.
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3.2.1 Liikenteelliset periaatteet

Alueen ajoliikenne kulkee Kanslerintien, Iso-Heikki-
läntien ja Ruissalontien muodostamaa kehää pitkin.
Vaasankatu korvataan puistolla sekä kevyen liiken-
teen yhteydellä ja sen entinen liikenneympyrä toi-
mii kevyen liikenteen risteämiskohtana sekä puiston
päätteenä. Kehälle rakennetaan kaksi uutta liiken-
neympyrää liikenteen sujuvoittamiseksi. Vaasanpuis-
ton läpi lisätään uusi liikenneyhteys, joka yhdistää
Puutarhakadun Akselintiehen ja liittää alueen suju-
vammin nykyiseen keskustaan.

Turun kaupungin liikennesuunnitteluvirasto tutkii
joukkoliikenteen järjestämistä runkolinjoilla joko pi-
karaitiotienä tai linja-autoliikenteenä. Joukkoliiken-
nemuoto tulee riippumaan laajemmin Turkua koske-
vista päätöksistä, mutta joka tapauksessa se tulee
kulkemaan Iso-Heikkilän läpi. Olen osoittanut mo-
lempien kulkumuotojen sijainnin alueella erillisillä
reiteillä. Mielestäni raitiotie sopii osaksi Elysee-puis-
toakselia, mutta linja-autoliikenne tekee siitä liian
liikennöidyn ja on parempi sijoittaa kulkemaan alu-
een kokoojakatuja pitkin. Toteutuessaan pikaraitiotie
päättyisi satamaan ja runkobussilinjojen pätepisteitä
olisivat puolestaan Pansio ja Perno.

Kevyen liikenteen verkostoa kehitetään niin, että se
mahdollistaa Iso-Heikkilän saavutettavuuden keskus-
tasta riittävän useasta kohtaa. Lisäksi rautatiease-
man ja Ruissalon kevyen liikenteen saavutettavuus
paranee uusilla yhteyksillä. Satamaraiteen ylittävä
kevyen liikenteen silta sujuvoittaa pääsyä Pitkämäen
palvelu- ja työpaikka-alueelle ja samalla yhteys kohti
Naantalia paranee. Tutkin alunperin myös mahdolli-
suutta toteuttaa tämä yhteys Iso-Heikkilän vanhan
asuinalueen läpi myös ajoneuvoliikenteelle sopivak-
si. Tässä vastaan tuli kuitenkin Väisäläntien leveys,
joka ei mahdollista kadun muuttamista vilkkaammin
liikennöidyksi tieksi. Toinen vaihtoehto, mihin tätä
ajoneuvoliikenteen siltaa voisi tulevaisuudessa aja-
tella, on Latokartanonpuiston keskivaiheilla olevasta
liikenneympyrästä lähtevä tonttikatu, joka voitaisiin

Tie
Kevyt liikenne
Ulkoilureitti
Raitiotie

Raitiotieasema

Joukkoliikenneyhteys
Bussipysäkki

Shared space

Pysäköinti



Kaavio 21. Liikennekaavio
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S. 53. Kaavio 22. Esimerkkejä pilaantu-
neiden maiden käytöstä

Kestävien kaupunkialueiden kehityshankkeen tavoit-
teiden mukaisesti liikenneratkaisuissa kiinnitetään
erityishuomiota niiden ympäristöystävällisyyteen.
(Turun kaupunki  ja Siemens AG, 2014) Alueelle  ra-
kennettaviin pysäköintitaloihin sijoitetaan sähkö-
autojen latauspisteitä, jotka on liitetty kaupungin
älykkääseen sähköverkkoon. Tällöin ne ovat hyvien
julkisten kulkuyhteyksien varrella sekä kävelyetäi-
syydelle asutuksesta ja tukevat asukkaiden sähköau-
tojen yhteiskäyttöä. Myös polkupyörien yhteiskäyttöä
tehostetaan. Tulevaisuudessa sähköinen liikenne voi-
daan laajentaa koskemaan myös julkista liikennettä,
kun bussit vaihdetaan sähkölinja-autoihin.

3.2.2 Pilaantuneiden maiden käyttö

Vaikka pilaantuneet maat aiheuttavat haasteensa alu-
een suunnittelulle, luo maan voimakas muokkaami-
nen mahdollisuuden vaihteleville ja monikerroksisille
kaupunkitiloille. Mikäli maita joudutaan kaivamaan
pois, voidaan tilalle tehdä esimerkiksi hulevesiallas.
Mikäli ollaan riittävän korkealla merenpinnan tasos-
ta voidaan masojen kaivu myös kompensoida raken-
tamalla tehokkaasti käytettäviä maanalaisia tiloja.
Maan alle voidaan sijoittaa alueen pysäköintitilojen
lisäksi myös studio-, virkistys- ja työskentelytiloja.

Alueen entistä toimijaa voidaan hyödyntää ja esimer-
kiksi betonitehtaan kohdalla voidaan pilaantuneiden
maiden tiivistämiseen käyttää betonia ja rakentaa
paikalle skeittipuisto. Lievästi pilaantuneille maille
voidaan myös pyrkiä sijoittamaan jotain sille vähem-
män arkaa toimintaa, kuten pysäköintiä tai liiketilaa.
Pysäköintitilaa voidaan myös kätkeä alueelle varas-
toidun maan alle. Samalla maisemoidun kukkulan
paikallaan pysyminen varmistetaan, joka ei onnistu
ilman paalutusta. Puhdistavaa kasvillisuutta käyte-
tään paikoin tehostavana apukeinona.

Seuraavan sivun kaaviossa olen osoittanut miten eri
keinoin pilaantuneita maita voitaisiin kussakin ympä-
ristössä käsitellä.

toteuttaa suuremmalle liikennemäärille sopivana ja
jatkaa siltarakenteena kohti Linnakaupungin osayleis-
kaavassa suunniteltua Radantauksen aluetta.

Mielestäni alueella on potentiaalia kehittyä myös kä-
velykaupunginosana, mikäli hitaasta kulkemisesta
alueella tehdään mielekästä ja elämyksellistä. Suun-
nittelualueeni sijaitsee 1-2 kilometrin päässä Turun
ydinkeskustasta, mikä ei ole mahdoton kävelymat-
ka. Olen ehdottanut Iso-Heikkilän alueelle uutta sha-
red space-verkostoa, joka kuroo koko uuden alueen
yhteen ja poimii matkalla vanhaa rakennuskantaa
osaksi alueen identiteettiä. Shared space toimii La-
tokartanonpuiston ja Vaasanpuiston alueilla myös
tonttikatuna, mutta luoteis-kaakkosuuntaisesti se on
rauhoitettu ainoastaan kävelyliikenteelle. Vaihteleva
shared space toimii paremmin julkisena tilana, kuin
perinteinen katu.

Vuoteen 2030 tähtäävässä suunnitelmassa olen olet-
tanut ihmisten asenteen liikennekäyttäytymisessä
muuttuvan. Auton omistamisen väheneminen, ro-
bottiautojen ja yhteiskuljetusten yleistyminen tulee
vähentämään ja muuttamaan pysäköintitarvetta.
Pysäköinnin pääjärjestelmänä alueella toimivat py-
säköintitalot ja olen lisännyt yhden myös Iso-Heik-
kilän vanhalle kerrostaloalueelle vedenpumppaamon
yhteyteen pysäköintiongelman poistamiseksi. Pää-
dyin pysäköintitalojen olevan paras ratkaisu löysän
maaperän estäessä maanalaisen rakentamisen. Pi-
hakannen alainen pysäköinti luo mykkää kaupunkiti-
laa ensimmäiseen kerrokseen, joten olen sijoittanut
sitä ainoastaan vähän alueelle. Latokartanonpuiston
pysäköinnin olen sijoittanut kokonaan maan alle. Li-
säksi kortteleiden väliin sijoitetaan kadunvarsipysä-
köintiä.

Käyttämäni luvut paikoitukselle
Autopaikkatarve / kem2
Asuminen  1/120
Palveluasuminen  1/200
Liiketila  1/50
Toimitilat/harraste 1/100
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Hulevesiallas

Maan puhdistaminen
Kasvillisuus

Pysäköintitalo
Kasvillisuus
Vanhan rakennuskannan
säilyttäminen

Skeittipuisto

Urbaani rakentaminen
Pilaantuneen maan
kapselointi
Pysäköintiluola
ja meluvalli

Urbaani rakentaminen
Maanalaiset kerrokset
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Kaavio 23. Viherverkosto

vyttämällä. Maaperän huono vedenläpäisevyys ja pi-
laantuneisuus tosin aiheuttavat haasteita hulevesien
imeyttämiselle. Iso-Heikkilän pohjoisreuna on +14
metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella, josta
se laskee kohti etelää ja merta. Lisäksi kalliomuodos-
tumat aiheuttavat korkeusvaihteluita ja vaikuttavat
hulevesien valumasuuntiin. Iso-Heikkilän läpi joh-
detaan lisäksi yläpuolisen valuma-alueen hulevedet
ja Turun seudun jätevedenpuhdistamon puhdistetut
jätevedet hulevesiviemäriä pitkin. Viemäriputken ka-
pasiteetti on jo nykyisellään tehokkaasti käytössä,
eikä se alueen kehittyessä tule enää riittämään. Alu-
eella on myös esiintynyt voimakasta tulvimista rank-
kasateiden seurauksena.

Alueella toteutetaan koroutettua hulevesien hallin-
takriteeriä, joka on 1,0 m3/100 m2 läpäisemätöntä
pintaa kohden. Kiinteistökohtainen viivyttäminen on
erittäin tärkeää. Korttelitasolla pihoille rakennetaan
tarpeen mukaan hulevesialtaita ja -lammikoita, -ko-
uruja, ojia ja viherpainanteita. Hulevesiä voidaan
hyötykäyttää muunmuassa kasvillisuuden kastelu-
vetenä. Elyseepuiston luoteispuoleisten kortteleiden
hulevedet voidaan johtaa puistoon, missä ne kulke-
vat vesiaiheena aina koillispäädyn imeytysaltaaseen
saakka. Puiston kaakkoispuolen kortteleiden huleve-
det puolestaan imeytetään suuressa hulevesialtaassa
Vaasanpuiston itäreunalla.

NAANTALI
PITKÄMÄKI

RAUTATIEASEMA

KESKUSTA

SATAMA JA TURUN LINNA

PANSIO

RUISSALO

3.2.3 Viherverkosto ja hulevedet

Virkistysalueiden korostaminen, ympäristöraken-
tamiseen panostaminen sekä vesien hallinta osaksi
kaupunkimiljöötä lisäävät alueen ekologisuutta ja
viihtyisyyttä. Alueen viherverkosto pohjautuu ole-
massaoleviin metsä-, puisto ja niittyalueisiin, joi-
hin vahvana uutena teemana lisätään tai vahviste-
taan kaksi uutta alueen omaleimaisuudelle tärkeää,
osayleiskaavassa määrättyä viherakselia, etelä-poh-
joissuuntainen Venice-puisto sekä lounas-koillissuun-
tainen Elysee-puisto.

Uusi verkko muodostuu viherreiteistä ja niiden luon-
teeltaan erilaisista solmukohdista. Viherreitit ovat
vahvasti yhteydessä kehitettäviin kevyen liikenteen
väyliin ja niiden avulla Iso-Heikkilä liitetään osaksi
laajaa viher- ja kevyen liikenteen verkostoa.
Alueen poisjohdettavien sade- ja sulamisvesien eli
hulevesien näkyviä hallintatoimenpiteitä ovat ohjaa-
minen, imeyttäminen ja virtaamien tasaaminen vii-
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Kaavio 24. Elysee-puiston identiteetit

A.

Elysee-puiston toisena näkymäpäätteenä on yksi Iso-
Heikkilän aukiota ympyröivästä tornirakennuksesta.
Sivuiltaan puisto rajautuu monitoimikortteliin ja van-
haan toimistorakennukseen, jossa toimii nykyisellään
sisähalli rullalautailijoille. Kalliomuodostuman päällä
on näköalapaikka sekä skeittialue. Kallioseinämään
asennetaan kiipeilyseinä ja purettavan betonitehtaan
tilalle valetaan allas rullalautailua ja temppupotkulau-
tailua varten. Puistoon lisätään parkourtelineitä.

B.

Puiston toinen osio rajautuu molemmin puolin asuin-
kerrostaloihin, joiden korkeusvaihtelut pätkivät visu-
aalisesti pitkää puistosuoraa. Viheralueelle sijoitetaan
pelikenttiä ja maalattavia taideseiniä. Kahvila-aukio
avautuu puistoon.

C.

Raitiotieasema sijaitsee puiston keskivaiheilla shared
space-kävelyakseleiden yhtymiskohdassa. Asemal-
ta laskeutuu istuskeluportaat kohti hulevesiaihetta.
Myös viheralueella on paljon oleskelupaikkoja, jois-
sakäytetään julkisina kadunkalusteina muunmuassa
teollisuusalueelta löytyneitä rullakeloja. Puistosta löy-
tyy lisäksi tapahtumalava ja ulkoauditorio. Radan yli
työntyvä asuintalo katkaisee pitkän näkymäakselin.

D.

Puiston koillispäädyssä sijaitsee asukkaiden tai yh-
distysten vuokrattavat ryhmäpuutarhapalstat. Koko
puiston läpäisevä hulevesiaihe päättyy luonnollisen
näköiseen imeytysaltaaseen. Elysee puisto päättyy ti-
heämpään puustoalueeseen, jonka läpi kevyt liikenne
kuitenkin jatkuu kohti rautatieasemaa.
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Kaavio 25. Iso-Heikkilän tuoma lisä Tu-
run palveluverkkoon.

LINNA

Keskusta
-Kaupat
-Peruspalvelut
-Ravintolat
-Yöelämä

Vanha keskusta

Iso-Heikkilä

Linnakpki
& satama

-Historia
-Kulttuuri

-Uusi urbaani kulttuuri
-Pop up-kulttuuri
-Korkeahko hotelli
-Palveluasuminen
-Ulkoilu ja virkistys

KIRKKO

3.2.4 Toiminnot

Iso-Heikkilän toiminnat vastaavat alueen uusien
käyttäjien tarpeisiin sekä tuovat uudenlaisen lisän
Turun nykyiseen palvelutarjontaan. Urbaanin kerros-
taloasumisen sekä puistomaisempien townhouse- ja
rivitaloasuntojen lisäksi alueella on monipuolisesti
työpaikkoja tuovia toimisto-, liike-, virkistys ja pal-
velutoimintoja. Monipuolinen kaupunkirakenne sekä
työpaikkojen ja palvelujen sijoittaminen alueelle li-
säävät myös alueen ekologista kestävyyttä.

Palvelurakenne tukeutuu joihinkin jo olemassa ole-
viin julkisiin palveluihin ja palveluasumiseen. Uudet
toimistorakennukset on sijoitettu alueen laidoille
suojavyöhykkeeksi. Tämän lisäksi toimistoja voi olla
asuin- ja monitoimirakennuksissa. Virkistystiloja on
vanhoissa teollisuusrakennuksissa sekä alueen ulko-
tiloissa. Näitä ovat harrasteet, kulttuuri ja liikunta.

Liikepalvelut ovat jakautuneet tasaisesti alueella, eri-
tyisesti ne sijaitsevat liikenteen solmukohdissa. Py-
säköintihallien maantasokerros on aina liike-, palvelu
tai virkistystilaa epämiellyttävän ja toiminnallisesti
mykän katutilan estämiseksi.

Toiminnat sekoittuvat kaupunkirakenteessa vyöhyk-
keittäin, mutta myös kortteleiden ja rakennusten
sisällä. Osa alueista on merkitty monitoimitiloiksi,
koska niissä on useaa toimintaa limittäin ilman että
yksi toiminta nousee selkeästi vahvimmaksi. Tämän
lisäksi alueella on joustavaa tilaa, jotka ovat helpom-
min vuokrattavissa jotain tiettyä toimintaa varten ja
saattavat olla hyvinkin väliaikaisia. Näitä ovat muun-
muassa showroomit, pop up-tilat ja vuokrattavat tai
julkiset työhuoneet.
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Kaavio 26. Toiminnallinen kaavio

Pientalo

Rivitalo/ Kaupunkivilla/

Pienkerrostalo

Kerrostalo

Palveluasuminen

Julkinen palvelu

Liike

Toimisto

Virkistys

Monitoimitila

Joustava tila

Pysäköinti
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Kuva 24. Havainnekuva kahvila-aukiolta, missä vanha ja uusi arkkitehtuuri kohtaavat.
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Kuva 25. Alueleikkaus 1:3000.
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Kaavio 27. Akselintien yleiskuva 1:3000
ja tarkasteltavat korttelit

Tarkasteltavat korttelit

A.

B.

C.

3.2.5 Korttelitarkastelu
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A. Puistokortteli

Viherkatot ja kattopuutarha

Rappaus

Puupienkerrostalot II-III
kerrosta

Katutasossa voi olla liike-
tai toimistotiloja Kortteli avautuu ja laskeutuu

puistoon

Shared space-tonttikatu

Pysäköinti vastapäisessä P-talossa ja
tonttikadulla kadunvarsipysäköintinä

Iso-Heikkiläntielle kortteli on
suljetumpi, korkeusvaihtelut
IV-VI kerrosta

Moderni tulkinta perinteisestä
harjakatosta

Kaavio 28. Korttelitarkastelu A
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B. Hybridikortteli

Katutasossa liike-, toimis-
to- ja harrastetiloja

Katutasossa pysäköintialue pihakannen alla

Ylimmissä kerroksissa on asuntoja

Moderni puutalokortteli toimii Akselintien näkymäpäätteenä,
puistokorttelisarjan päättävänä ja Elysee puiston päätyä rajaa-
vana massana sekä puiston toisella puolella olevan 1950-luvun
teolisuusrakennuksen vastaparina

Kortteli sitoo arkkitehtuurillaan suunnittelualu-
een erisuuntaiset koordinaatistoakselit yhteen

Katot taittuvat kohti korttelin keskusta päästäen
pihakannelle enemmän valoa

Kaavio 29. Korttelitarkastelu B
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C. Urbaani kortteli

Raitiotievaraus

Katutasossa voi olla liike-
tai toimistotiloja

Korkeusvaihtelut elävöittävät ja rytmittävät
puistopuolen korttelijulkisivua.
Puistopuolen rakennuskorkeudet ovat I-VI-VIII

Pysäköintitalot on kätketty
kortteliparien välille

VIII-kerroksiset rappauspin-
taiset L-kerrostalot nousevat
tornimaisina ja rikkovat pitkää
suoraa näköakselia

Korttei avautuu puistoon, mutta
on rajattu ensimmäisen kerroksen
tasossa suojamasalla, jossa voi
olla talonyhtiön yhteisiä tiloja

Sisäpihalle päin rakennusmas-
sa vaihtelee, mutta parveke-
vyöhyke on tasainen

Korttelin ulkoseinämä on sileä
ja siinä on ulkonevat parvek-
keet

Lamellikerrostalojen materiaalina
eriväriset tiilet

Massan kapeassa kohdassa
on kulkuaukko kortteliin

Kaavio 30. Korttelitarkastelu C
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Havainnekuva Iso-Heikkilän aukiolta Elysee-puistoon.

Kalliomuodostuma säilytetään luonnonmukasena ja sen
päällä olevalta näköalapaikalta voi katsella maisemaa Tu-
run linnalle ja Elysee-puistoon, jossa kulkee kevyen liiken-
teen väylä sekä raitiotie. Puistossa on paljon aktiviteetteja
ja tapahtumapaikkoja. Rakennusten korkeusvaihtelut sekä
raitiotien päälle työntyvä rakennusmassa lisäävät vaihtelua
pitkään näkymäakseliin.
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LOPUKSI Loppusanat

Olen kokenut diplomityön tekemisen erittäin moniulotteiseksi ja opettavaiseksi prosessiksi.
Näin laajan urbaanin alueen suunnittelu oli minulle uusi kokemus ja koen oppineeni paljon
ensinnäkin kaupunginosatason suunnittelusta sekä korkean ja silti tiiviin rakenteen jäsentymi-
sestä. Lisäksi olen hieman paremmin oppinut hallitsemaan suurempia kokonaisuuksia ja arvi-
oimaan informaation oleellisuutta. Olen myös oppinut pyytämään apua.

Työn tekeminen on jaksottunut etänä suoritettuun alustusvaiheeseen, paikanpäällä tiedon ke-
räämiseen ja suunnitelman alkutyöstämiseen sekä lopuksi vielä etänä sen lopulliseen hiomi-
seen. Työni laaja suunnittelualue toi mukanaan suuren tietotulvan määrän. Taustaselvityksiin
perehtyminen ja eri tietolähteiden tärkeyden ja ajankohtaisuuden sekä eri toimijoiden mielipi-
teiden arvioiminen osoittautui haasteelliseksi työtä tehdessäni. On ymmärrettävää, että näin
suuren kokonaisuuden suunnitteluun käytetään todellisuudessa monia vuosia, ja rajatussa
ajassa olen ratkonut vain niitä suunnitteluongelmia, jotka olen kokenut tärkeiksi, ja jotka ovat
tähän mennessä tulleet minua vastaan.

Linnakaupungin alueella on paljon potentiaalia kehittyä vetovoimaiseksi ja omaleimaiseksi uu-
deksi keskustaa jatkavaksi kaupunkimaiseksi alueeksi. Alueen suunnitteluun liittyy kuitenkin
vielä paljon suuria avoimia kysymyksiä, kuten raitiotielinjaus, jotka tulevat riippumaan Turun
yleisemmästä strategiasta. Tästä syystä on vielä vaikea ennustaa toteutuksen todellista laa-
juutta. Diplomityöni tuloksena on kuitenkin syntynyt ehdotus, joka mielestäni antaa hyvät läh-
tökohdat Akselintien ja muidenkin Iso-Heikkilän alueiden suunittelulle.

Kiitokset

Suuri kiitos arvokkaasta, pitkäjänteisestä ja kannustavasta ohjauksesta diplomityöni valvojalle,
professori Helka-Liisa Hentilälle sekä ohjaajalleni, yliopisto-opettaja Kari Nykäselle. Kiitokset
Turun kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston henkilökunnalle innoittavasta työympäristöstä
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Keskusta
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PATTERIHAAN
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LINNAKAUPUNKI

Näkymä Turun linnalta kohti Iso-Heikkilää vuonna 1950.

Ote Engelin ruutukaavasta.

Ote Jungin asemakaavasta.

Pikku-Berliini ja Turun Saippua Oy:n tehdasrakennus vuonna 1950.

Yleistietoa

Turun satamasta pohjoiseen leviävän alueen kaavahanke on ni-
metty Linnakaupungiksi. Nimi juontuu alueen sijoittumisesta aina
historialliselta Turun linnalta junaradan yli kohti kaupungin pohjoi-
sempia osia. Linnakaupungin kaava-alueeseen kuuluu itäinen osa
Sataman kaupunginosasta, koko Iso-Heikkilän alue sekä eteläinen
osa Pitkämäen kaupunginosasta. Linnakaupunki rajautuu etelässä
Linnanaukkoon ja Aurajokeen sekä pohjoisesta Naantalin pikatie-
hen. Pinta-alaltaan alue on noin 269 hehtaaria, josta noin 55% on
brown  elds-alueeksi luokiteltavaa vaurioaluetta. (Druey ym., 2011)

Kaupunkirakenteessa Linnakaupunki sijoittuu Turun keskustaa ym-
päröivälle teollisuusvyöhykkeelle, jota on puhekielessä saanut myös
kutsumanimen ”rautabanaani”. Vyöhyke ulottuu Turun satamasta
aina Itäharjulle saakka. Alue on syntynyt, kun teollisuutta sijoitettiin
1900-luvun alussa ruutukaava-alueelle lähelle keskustaa. Sittem-
min kaupungin laajetessa, tämä teollinen vyöhyke on jäänyt erotta-
maan keskustaa uusista asuinalueista.

Linnakaupungin eteläosassa sijaitseva Turun linna perustettiin al-
kujaan saarelle. Linnan merkitys ja sijainti huomioitiin jo Turun en-
simmäisissä kaavoissa, ja sitä on pyritty kautta aikain liittämään
paremmin osaksi keskustaa. 1900-luvulla linna jäi kuitenkin sata-
matoimintojen ja sen yhteyteen syntyneen teollisuuden vaikutuksis-
ta puristuksiin. Linnakaupunki muodostuikin pääasiassa teollisuu-
den ehdoilla ja on tällä hetkellä hajanainen ja epäyhtenäinen alue
laajoine asfalttikenttineen ja leveine ajoväylineen. Linnakaupungin
alueella on jo valmista infrastruktuuria, jota voidaan mahdollisuuk-
sien mukaan hyödyntää tulevissa rakenteissa.

Nykyinen Iso-Heikkilän kaupunginosa rajautuu etelässä ja kaakossa
Tukholmankatuun ja Huolintakatuun sekä pohjoisessa ja lännessä
junarataan. Alue voidaan karkeasti jaotella Vaasantien länsipuoli-
seen asuinalueeseen ja itäpuoliseen teollisuusalueeseen. Nykyinen
asuntotuotanto koostuu 1930-1940-luvuilla rakennetusta rintama-
miestaloalueesta sekä 1950-60 luvun kerrostaloalueista. Kerrostalot
ovat aikakaudelle tyypillisesti lähes identtisiä pistetaloja, joihin liit-
tyy myös muutama lamellitalo. Eteläinen Patterihaan kerrostaloalue
on ensimmäinen Turkuun syntynyt lähiö. Myöhemmin rakentunut
pohjoinen kerrostaloalue tuntuu Patterihakaa tiiviimminrakennetul-
ta ja kaupunkimaisemmalta. Asuinaluetta vaivaa parkkipaikkojen
puute, mistä johtuen teiden varret ovat sekä omakoti- että kerros-
taloalueella pysäköintikäytössä.

Toinen puoli Iso-Heikkilän alueesta on vanhaa teollisuusaluetta.
Teollisuustoimintaa on osittain hylätynoloisissa varastohalleissa ja
rakennuksissa kuitenkin nykyisin melko vähän. Rakennuskannan ja
aidattujen pihojen kunto on rapistunut. Alueella teollisuus-/ pien-
tuotannon vähennyttyä joitakin tiloja on otettu vaihtoehtoiseen

käyttöön esimerkiksi bändien treenitiloina. Kaupunkirakenteen tii-
vistämisen ja eheyttämisen näkökulmasta rapistuva ja alihyödyn-
netty Iso-Heikkilän teollisuusalue on loistava kehityskohde yhden
keskustan tärkeimmän liikenteen solmukohdan tuntumassa.

Suunnittelualue, jonka olen nimennyt Akselintien alueeksi, rajautuu
vireillä olevien kaavarajojen mukaisesti, niin että sen itäpuolella on
Kanslerintien alue, länsipuolella Kirstinpuiston ja eteläpuolella Vaa-
sanpuiston kaava-alueet. Kanslerintien kaava on vahvistettu 2014
ja siinä alueelle on suunniteltu pistetaloja asuin ja palvelukäyttöön.
Kirstinpuiston, Aakenkadun ja Vaasanpuiston kaavoja laaditaan par-
haillaan ja niiden muuttumavara aiheuttaa haastetta suunnittelulle.

Työssäni oleellisinta ovat uuden kaupunkirakenteen integrointi van-
haan sekä sen sujuva liikenteellinen kytkeminen ympäristöönsä.
Suunnittelualueen lähiympäristön ollessa muuttuvassa tilassa, tätä
ei voinut toteuttaa postimerkkikaavatasolla, vaan hyvään loppu-
tulokseen pääseminen vaati suuremman kokonaisuuden tutkimis-
ta. Valitsin suunnittelulle laajemman tarkastelualueen, joka kattaa
myös nämä vireillä olevat kaava-alueet,  olemassa olevat Patteri-
haan ja Iso-Heikkilän asuinalueet sekä pohjoiset teollisuusalueet.
Tarkastelualueeni kattaa lähes koko Iso-Heikkilän rajautuen kui-
tenkin lounaasta Pansiontiehen. Tarkastelualueen pinta-ala on noin
1km2 ja tarkempi suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 180 000
m2.

Tuomas Seppänen teki vuonna 2004 niin ikään diplomityönsä Iso-
Heikkilän alueelle. Arkkitehtitoimisto Cederqvist & Jäntti Arkki-
tehdit Oy on puolestaan viimevuosina kehittänyt ehdotusta koko
Linnakaupungin maankäytölle voitettuaan alueesta järjestetyn ark-
kitehtikilpailun. Molemmille suunnitelmille yhteistä on lounais-koil-
lissuuntainen leveä puistoakseli sekä alueen rajaaminen etelä- ja
koillisosista korkeammalla toimistorakentamisella. Seppäsen ehdo-
tuksessa asuntorakentaminen on suurimmaksi osaksi tiivistä ja ma-
talaa. Radanvarren kerrostaloja lukuunottamatta korkeimmat talot
ovat viisi kerroksisia. Pilaantuneiden maiden määrän tultua ilmi on
kerroskorkeuksia kustannussyistä nostettu reilusti Cederqvist &
Jäntti Oy:n ehdotuksessa erityisesti Vaasanpuiston alueella, jonne
on myös sijoitettu 35-kerroksinen tornirakennus.

Suunnittelumäärää rajatakseni olen pohjannut tarkastelualueen
maankäytön työssäni näihin suunnitelmiin. Asetin Cederqvist &
Jäntti Oy:n Kehät-ehdotuksen tarkastelualueeni lähtökohdaksi, sillä
se sisältää paljon viime vuosien suunnittelutuloksia ja toimii tällä
hetkellä Kirstinpuiston ja Vaasanpuiston kaavoitusten pohjana. Ak-
selintien suunnitelman edetessä olen kuitenkin tehnyt omaa suun-
nitelmaani tukevia muutoksia myös tarkastelualueelle, jotta olen
saanut Akselintien alueen toimimaan paremmin osana Iso-Heikkilän
kokonaisuutta.
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LINNAKAUPUNKI
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Iso-Heikkilän varhaiset vaiheet

Ensimmäiset maininnat Iso-Heikkilästä liittyvät siellä
sijainneeseen kartanoon ja keskiajalla Iso-Heikkilän
nimi olikin Turun linnan latokartano. Iso-Heikkilällä oli
useita kruununmiehiä vuokralaisina, kunnes vuonna
1696 se muutettiin virkataloksi. (Sannemann, 1999)

Turun palon jälkeen, vuonna 1828, Carl L. Engel loi
Turun asemakaavoituksen perustana keskeisiltä osin
toimineen ruutukaavan (Nikula, 1972). Asemakaa-
vaan hän linjasi nykyisen satamaraiteen ja Tukhol-
mankadun, joka on vahvasti vaikuttanut Iso-Heikki-
län muotoon ja myöhemmin erottanut sen keskustan
ruutukaavarakenteesta. Engel ulotti suunnitelmas-

Historia

saan keskustan ruutukaavan samassa koordinaatti-
akselissa samankokoisine kortteleineen myös kohti
Linnakaupunkia. Iso-Heikkilässä tämä näkyy toteu-
tuneena lounais-koillissuuntaisena Ruissalontienä.
Myöhemmin samaa akselistoa on jatkettu vielä Ak-
selintiellä.

1800-luvun alussa meren todellinen rantaviiva kulki
vielä Linnakaupungin kohdalla, mutta suunnitelmas-
sa keskusta laajeni jo urbaanisti länteen muodostaen
uutta rakennettua rantaviivaa. Ruutukaavan korttelit
jaettiin pienempiin tontteihin viherpalokujien avulla.
Rautatie rakentui 1870-luvulla ja se ulotettiin kulke-
maan satamaan, mikä nopeutti huomattavasti sata-
man kehitystä (Laakso, 1980).

1900-luvulla keskusta kurkottaa länteen

Tultuaan Turkuun Turun Transitio-Satama Oy:n pal-
velukseen vuonna 1922 Bertel Jung laati yhdessä
yhtiön johdon kanssa laajan yleissuunnitelman, joka
kattoi Pansion lisäksi Iso-Heikkilän ja sataman alu-
eet. Jungin näkemys poikkesi radikaalisti aiemmis-
ta suunnitelmista ja kaupunkirakenteesta. Jung piti
modernin kauppa- ja merenkulkukaupungin kannalta
tärkeimpinä kehitysalueina syväsatamia ja rautatie-
ympäristöjä. Jungin suunnitelman mukaisesti Turku
levisi myös teollisuussatamana pitkälle länteen ja
pohjoissalmen öljysatama muutti luonnollisen rannan
suoraviivaisen rakennetuksi. (Laakso, 1980)

Bertel Jungin suunnittelussa voidaan nähdä vaikuttei-
ta itävaltalaisen Camillo Sitten (1843-1903) ajatuk-
sista, joka herätti tietoisen asemakaava-arkkitehtuu-
rin jälleen henkiin. Sitte ihannoi oikukkaasti, mutta
arkkitehtonisen sopusuhtaisesti kasvavaa kaupunkia.
(Laakso, 1980) 1919 valtioneuvosto oli luovuttanut
70 hehtaaria Iso-Heikkilän maata Turun Yliopistoseu-
ralle ja Jung sijoittikin kaavassaan alueelle yliopiston.
Iso-Heikkilään perustettiin kasvitieteellinen puutar-
ha, kemian laboratorio ja rakennettiin tähtitorni, joka
jäi alueen ainoaksi yliopistorakennukseksi. (Sanne-
mann, 1999) Jungin suunnitelmassa yliopistolta lähti
suora lähes sata metriä leveä näköakseli ja kävelyp-
romenadi, jonka päässä sijaitsi Turun Linna. Molempia

akselin päätteitä ympäröi laaja viher- tai puistoalue.
Muu kaupunkirakenne muodostui lähes symmetrises-
ti kävelyakselin molemmin puolin. (Laakso, 1980)

Jung käänsi Linnakaupungin kortteleiden akselin
uuden kävelypromenadin suuntaiseksi. Eerikinka-
dun ja Sairashuoneenkadun kulmauksesta lähtevällä
halkaisijakadulla Jung halusi liittää uuden kaupun-
kikeskustan tehokkaasti vanhaan ruutukaavaraken-
teeseen. Ruissalon liikennettä ajatellen Jung ehdotti
myös Puutarhakadulta Ruissalon sillalle kulkevaa le-
veämpää katua. Jungin tarkoituksena oli luoda uusi
kaupunkialue, joka näkyy muun muassa kaavamää-
räysten 8-10 kerroksisissa rakennuskorkeuksissa.
Alueelle oli erikseen ajateltu asumista painottava
puistokatu ja urbaanimpi liikekatu. Lisäksi sivukatu-
jen ympäröimät alueet oli suunniteltu 5 kerroksisiksi
vuokrakasarmeiksi. (Laakso, 1980)

Jungin sinänsä kaukonäköistä suunnitelmaa ei voitu
toteuttaa välittömästi, vaan oli tyydyttävä yksinker-
taisempaan rakennustapaan. Hänen suunnitelmiaan
pyrittiin kuitenkin huomioimaan mahdollisuuksien
mukaan kaukokatseisen yleiskaavoituksenkin poh-
jana. (Laakso, 1980) Esimerkiksi satama ja Linnan-
aukko ovat muotoutuneet Jungin kaavaa mukaile-
viksi. Myös nykyisen osayleiskaavan rakenteessa
voidaan nähdä selviä yhteneväisyyksiä Jungin suun-
nitelmiin.

Patterinhaan kohdalla sijaitsi  1950-luvulla Pikku-Berliini, jossa
saksalaiset sotilaat leiriytyivät. Turun Pikku-Berliini sijaitsi Iso-
Heikkilässä Ruissalontien varrella nykyisen jätevedenpuhdistamon
paikalla. Virallisesti parakkikylä oli nimeltään Frontleitstelle 20. Pa-
rakkileiri toimi Saksasta tuotujen sekä Lapista Saksaan lomalle läh-
tevien majoitus- , huolto- ja varustelukeskuksena vuosina 1942-44.
(Sannemann, J. 1999)

Alueelle rakennettiin noin 70 rakennusta, muun muassa varuskun-
tasairaala, kenttäpostiparakki sekä kirjastoparakki, jossa sijait-
si myös parturi. Alueella oli kolme ruokalaa sekä kanttiiniparakki.
Suurin osa rakennuksista oli miehistöparakkeja, joihin voitiin ma-
joittaa yhteensä nelisentuhatta miestä. Lopullisesti Pikku-Berliini
katosi 1950-luvulla Turun kaupungin aloitettua alueen jälleenraken-
tamisen. (Sannemann, J. 1999)

Iso-Heikkilän alueelle vuonna 1946 vahvistettu asemakaava poik-
kesi huomattavasti muista Turun tuon ajan ruutukaava-alueen ul-
kopuolisten kaupunginosien asemakaavoista, sillä siihen sisältyi
laaja 4-kerroksisten asuin- ja liiketalojen rakennusalue. Sen mo-
lemmin puolin oli suuria teollisuus- ja varastokortteleita. Vuonna
1953 vahvistettiin Iso-Heikkilän asemakaavan muutos, jonka mu-
kaan alueelle tuli kolmen solun muodostama noin 6000 asukkaan
asumalähiö. Asuintalot olivat pääasiassa 3-4 kerroksisia. Iso-Heik-
kilän asemakaavaa tarkistettaessa luotiin kuitenkin rakennusalaa
7-8 kerroksisille asuinrakennuksille; 1957 aluetta vielä laajennettiin
muodostamalla aiemmin puistoksi kaavoitetulle alueelle kuusi uutta
kerrostalotonttia. (Laakso, 1980)

Olavi Laisaari toimi 1948-1960 Turun asemakaava-arkkitehtina ja
hän noudatti toisen maailmansodan jälkeen vallalla olleita suunnit-
teluperiaatteita. Funktionalismi korosti tarkoituksenmukaisuutta ja
käytettävyyttä  ja  Le  Corbusierin  oppien  mukaan  liikenteen  kasvu
kohti keskustaa vaati liikenneväylien väljentämistä. Laisaari suun-
nitteli Turun keskustaa kiertävät päätiekehän 1950-luvulla. Yksi uu-
sista pääteistä olisi kulkenut satamasta Iso-Heikkilän, Pohjolan ja
Raunistulan kautta Nummenmäelle. Sataman ja Iso-Heikkilän ase-
makaavoihin tämä väylä tuli jo 1953 nimellä Vaasantie. Suunnitel-
masta toteutui lopulta ainoastaan sataman ja Pansiontien välinen
osuus Vaasantietä ja muistona siitä on alueella sijaitseva valtava
liikenneympyrä. (Laakso, 1980)

Iso-Heikkilä suunniteltiin paikalleen, koska alueella oli runsaasti
työpaikkoja, mutta hyvin vähän asuntoja; tarpeettomien työmat-
kojen poistaminen oli Laisaarelle tärkeää. Työmatkoihin tuhlaantuu
kallista aikaa ja polttoainetta, ja turha liikenne ruuhkauttaa kau-
pungin kadut. Ihanne Laisaarelle oli, että ihminen asuisi työpaik-
kansa vierellä. Iso-Heikkilästä ei kuitenkaan tullut satamatyöläisten
lähiötä, kuten Laisaari oli suunnitellut. Arava-osaketalot, joita alu-
eelle rakennettiin, olivat liian kalliita työläisperheille. Tämä mitätöi
koko lähiön perustamisen perustarkoituksen. Kun vielä suuri osalä-
hiön asuntokortteleista muutettiin teollisuus- ja varastokortteleiksi,
niin alueen työpaikkojen ja asuntojen suhde huononi entisestään.
(Sannemann, J. 1999)
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Rakennusten ikäjakauma

Osayleiskaava

Linnakaupungin osayleiskaava on vahvistettu lain-
voimaiseksi 25.2.2012 ja se eheyttää yhdyskun-
tarakennetta muuttaen teollisuusalueita asuin- ja
työpaikka-alueiksi. Lisäksi se luo mahdollisuuden
noin 20000-25000 asukkaan määrää vastaaval-
le asuntotuotannolle koko osayleiskaava-alueella ja
noin 15500-19500 asukkaalle Iso-Heikkilän alueella.
Iso-Heikkilässä arvioitu työpaikkojen määrä on noin
8000-10000.

Linnakaupungin osayleiskaavan osoittamia yleista-
voitteita:

• Linnakaupungin aluetta kehitetään kaupungin
keskustarakennetta täydentäväksi kokonaisuudeksi.
• Vajaassa ja epämääräisessä käytössä olevien
satama- ja teollisuusalueiden maankäyttöä tehoste-
taan. Osa alueista muutetaan asumiskäyttöön.
• Hajanaisten alueiden yleisilmettä paranne-
taan ja rakennettua ympäristöä ehostetaan ja muu-
tetaan kaupunkimaiseksi.
• Luodaan edellytykset Turun linnan aseman
korostamiseksi kansainvälisenä historiallisena nähtä-
vyytenä.
• Sataman matkustajatoiminnat kytketään ra-
kenteellisesti ja toiminnallisesti muun alueen uusiu-
tuvaan rakenteeseen.
• Suunnitelman toteuttamiselle asetetaan vai-
heistettu aikataulu, tavoitevuosi on 2030.
• Linnakaupunki kehitetään joukkoliikenne- ja
pyöräilykaupunginosaksi.
• Osa-alueiden suunnittelussa, asemakaavoi-
tuksen ohjeena, on sekä rakentamisessa että liiken-
nejärjestelyissä pidettävä kestävän kehityksen peri-
aateetta ensisijaisena.

Erityiskohde
Viherverkoston runko
Viherverkostoa täydentävä kohde
Luonnonsuojelualue

1920-1930

1931-1940

1941-1950

1951-1960

1961-1970

1971-1980

1981-1990

1991-2000

2000-

Palvelukoti Iso-Heikki Iso-Heikkilän kerrostalot

Tähtitorni

Jugend puutalokortteli

Kanslerintien työkeskus

Rintamamiestaloalue
Patterinhaan kerrostalot
ja palvelukeskus

Turun Saippua Oy:n tehdas

Kallio
Hieta
Hieno hieta
Täyttömaa
Kartoittamaton

Päätie
Paikallinen yhdystie
Kadut
Rautatie

4000 (23,6)
5000 (uusi liittymä)

9900 (7,2)
30000

7400
125000

12000
20000

7500
10200

4300

4300

2600

1000

19300

13600
(11,8)
29000

136000 (11,8)

Joukkoliikenneyhteys
Bussipysäkki
Keskimääräinen arkivuorokausiliikennemäärä,
suluissa mahdollinen laskettu raskasautoprosentti
Arvio osayleiskaavan liikennemääristä vuonna 2030

Liikennekaavio

NAANTALI

HELSINKI

KESKUSTA

PANSIO

Liikenne ja kunnallistekniikka

Iso-Heikkilä on tällä hetkellä kauttaaltaan raskaan lii-
kenteen ympäröimä, kun etelässä sitä rajaavat Pan-
siontien ja Tukholmankadun pääväylät ja pohjoisessa
satamaan kulkeva rautatie. Nämä väylät eristävät
alueen tehokkaasti ympäristöstään ja vaikka Iso-
Heikkilä on lähellä keskustaa, tuntuu se silti olevan
hieman vaikeasti saavutettavissa.

Liikenne ydinkeskustan suuntaan käyttää Linnanka-
tua ja Ratapihankatua, ja kaupungin eteläosiin yh-
teytenä toimii yksisuuntaisten Koulukadun ja Puis-
tokadun katupari. Iso-Heikkilässä kokoojakatuina
toimivat nykyään Vaasantie, Ruissalontie ja Nuutin-
tie. Muut kadut ovat luokaltaan tonttikatuja.

Linnakaupungin osayleiskaava-alueen liikenne kuor-
mittaa erityisesti Ratapihankadun ja Vakka-Suomen-
tien liittymää ja tulevaisuudessa vaarana on liiken-
teellisen pullonkaulan syntyminen. Lisäksi Naantalin
pikatiellä on jo nykyisellään toimivuusongelmia. Erit-
täin tärkeää olisikin saada suuri osa Iso-Heikkilän

tuottamasta liikenteestä käyttämään joukko- ja ke-
vyttä liikennettä. Alueen sijainti 1-3 kilometrin pääs-
sä  Kauppatorista  antaa  hyvät  edellytykset  sen  ke-
hittämiselle pyöräilykaupunginosaksi. Alueella myös
kulkee jo nykyisellään runkobussilinjat, joiden pääte-
pisteitä ovat Pansio ja Perno.

Osayleiskaava on asettanut liikenteen jakautumiselle
seuraavat tavoitteet:

• jalan ja pyörällä kulkijat 45 %
• joukkoliikenteen kanta-asiakkaat 18%
• kulkutapojen sekakäyttäjät 12%
• ”vannoutuneet” autoilijat 10%

Teollisuuden ja raskaan liikenteen ehdoilla rakennet-
tu logistiikkaverkosto korostaa vahvasti autoilua ja
1970-luvun ajoväylät ja pysököintialueet ovat reilusti
ylimitoitettuja. Modernististen ihanteiden mukaises-
ti autoilu ja jalankulku on erotettu toisistaan, mikäli
kävely kulkumuotona on edes huomioitu. Tämä estää
miellyttävän jalankulkumiljöön syntymisen.

Rautatien pohjoispuolella sijaitsevat Härkämäen metsikkö ja luon-
nonsuojelulailla rauhoitettu lajistollisesti rikas Muhkurin lehto, jon-
ka läheisyys monipuolistaa ja ylläpitää omalta osaltaan myös Iso-
Heikkilän pohjoisosien viheralueita ja tulee ottaa saavutettavuuden
kannalta  suunnittelussa huomioon.

Maaperä

Iso-Heikkilän pohjoisosaa leimaavat matalat mäenkumpareet, joi-
den kallioytimiä peittää ohut moreenimaakerros. Paikoin peruskallio
on näkyvissä Iso-Heikkilän mäenrinteillä ja lakialueilla kalliopaljas-
tumina. Mäkien laet kohoavat parhaimmillaan 28 metriä nykyistä
merenpintaa korkeammalle. Muilta osin alue on tasaista savikkoa,
entistä matalaa merenlahtea, joka aiemmin levittäytyi Aurajokisuul-
la sijaitsevan Turun linnan ympäristöstä pohjoiseen Iso-Heikkilän
mäkialueeseen saakka. Iso-Heikkilän alueella on noin metrin pak-
suinen täyttömaakerros, jonka alla maaperä taas on pääasiassa sa-
vea. Maaperä on erittäin löysää, mikä estää muunmuassa maan-
alaisen rakentamisen sekä jättömaiden kasaamisen alueelle ilman
paalutuksia.

Pilaantuneet maat

Teollisuustoiminnan vuoksi maaperän on todettu tai sen epäillään
olevan vahvasti pilaantunutta. Akselintien alueella ei vielä ole teh-
ty tutkimuksia, mutta maaperän tilan tietojärjestelmään on kirjattu
paljon toimintaa, joka on voinut aiheuttaa maaperän pilaantumista.
Entisen lämpövoimalan alue, jota kaavoitetaan Vaasanpuisto nimel-
lä, on puolestaan tutkittu ja todettu erittäin voimakkaasti pilaantu-
neeksi.

Kaupunkisuunnittelussa voidaan näkyvästi käyttää erilaisia vaih-
toehtoja saastuneen maaperän poistamiseksi tai häivyttämisek-
si. Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaan kunnostaminen tulee
suorittaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttäen ja siten, ettei
toiminnasta aiheudu muuta ympäristön pilaantumista. Lisäksi edel-
lytetään jätteiden hyödyntämistä, jos se vain on mahdollista. Kun-
nostustoimissa käytetään tavallisesti useita menetelmiä rinnakkain
tai peräkkäin, koska erilaiset haitalliset aineet, sekä voimakkaasti ja
lievästi likaantuneet massat kannattaa yleensä käsitellä eri tavoin.

Rakennuskanta

Tarkastelualueen rakennusten ikäjakauma on suhteellisen kerrostu-
nut ja sekoittunut. Vanhimmat säilyneet rakennukset ovat peräisin
1920-luvulta ja osa niiden vanhoista rakenteista on pystytetty jo
1900-luvun alussa. Etenkin teollisuusrakennusten kunto on heiken-
tynyt ja yleisilme rapistunut niiden jäätyä pois käytöstä. Teollisuus-
varastojen lisäksi alueelta löytyy useita rakennustyyppejä.

Kanslerintien työkeskuksen tiilinen kasarmitallirakennus, Ruissa-
lontien puutalokortteli sekä muutama tehdas- ja varastorakennus
ovat Iso-Heikkilän vanhinta säilynyttä rakennuskantaa. Selkeimpiä
ajallisia ryhmittymiä ovat 1930-40-luvuilla rakennettujen rintama-
miestalojen sekä Patterihaan 1950-luvun ja Iso-Heikkilän 1960-lu-
vun taitteen kerrostalojen muodostamat alueet. Patterihaan ker-
rostaloalueeseen liittyy lisäksi pieni palvelukeskus sekä päiväkoti.
Iso-Heikkilän kerrostalot puolestaan kätkevät väliinsä vuonna 1937
yliopistolle rakennetun tähtitornin.

1960-luvulla Akselintien ja Ruissalontien tienoot ovat täyttyneet
teollisuus-ja varastorakennuksista. Uusimpia rakennuksia ovat Iso-
Heikkilän ja Nuutintien palvelutalot, sekä Tukholmankadun uusi
kahdeksan kerroksinen kerrostalo ja pysäköintihalli.

Viheralueet

Osayleiskaavan viherselvityksen mukaan Iso-Heikkilän alueen mel-
ko luonnontilaiset metsiköt, puistot, avoimet niittylaikut ja pienta-
reet, vaihtelevat teollisuus-, varasto- ja asuntoalueet ylläpitävät
suhteellisen runsasta eliölajistoa. Alueella on kolme kohdetta, jotka
on luokiteltu perinteisten maankäyttötapojen synnyttämiksi mai-
sematyypeiksi eli perinnebiotoopeiksi: Patterihaan keto sekä Iso-
Heikkilän ja Härkämäen katajakedot. Patterihaan kedon etelärinne
on kasvilajistoltaan erityisen edustava. Katajakedot ovat maisemal-
lisesti näyttäviä ja suojelun arvoisia. Muita arvokkaita luonnonym-
päristöjä ovat Iso-Heikkilän pientaloalueen luoteispuolella sijaitseva
Iso-Heikkilän metsikkö, joka muodostaa alueen laajimman yhtenäi-
sen havumetsäympäristön.

Nykyinen viherverkko

Maaperäkartta
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Yleiskuva 1:3000

Akselintie

Asuminen  89500 kem2
Toimisto/studio 2810 kem2
Liiketila  1250 kem2
Hybridikortteli  9300 kem2
Päiväkoti  1070 kem2
Pysäköinti  16150 kem2
Aluetehokkuus Ea 0,6
Asukasmäärä  2000
Työpaikkojen määrä 250

Vaasanpuisto

Asuminen  103050 kem2
Toimisto  23570 kem2
Liike/palvelut  1970 kem2
Hotelli   5000 kem2
Pysäköinti  37480 kem2
Aluetehokkuus Ea 1,7
Asukasmäärä  2060
Työpaikkojen määrä 2000

Kirstinpuisto

Asuminen  90800 kem2
Palveluasuminen 6660 kem2
Toimisto  17200 kem2
Liiketila  1250 kem2
Pysäköinti  28150 kem2
Aluetehokkuus Ea 0,8
Asukasmäärä  2020
Työpaikkojen määrä 1500

Latokartanonpuisto

Asuminen  83360 kem2
Toimisto  27070 kem2
Joustava tila  10770 kem2
-Yritysten showroomit
-Vuokratyöhuoneet
-Liike/palvelut
-Studiotila
Aluetehokkuus Ea 1,8
Asukasmäärä  1850
Työpaikkojen määrä 2500

Muu täydennysrakentaminen

Terassivillat  10120 kem2
Rivitalot  1580 kem2
Kaupunkivillat  3200 kem2
Pysäköinti  4200 kem2

Vaiheistus.
Kussakin vaiheessa on punaisella merkitty uusi
rakenne ja vihreällä jo rakennetut rakennukset.

A.

Ensimmäisessä vaiheessa rakentuvat jo
kaavoitetut alueet ja Kirstinpuiston koil-
lisosa.

D.

Neljännessä vaiheessa Akselintien alue
rakennetaan valmiiksi ja alueen läpi kul-
keva raitiotielinja otetaan käyttöön. Li-
säksi Latokartanonkatua täydennetään
kaupunkivilloilla.

B.

Toisessa vaiheessa Kirstinpuisto täyden-
tyy uusilla asuinkortteleilla ja Vaasanpuis-
to rakennetaan. Lisäksi Venice-puiston
olemassa olevaa kerrostalonoppariviä jat-
ketaan kohti vanhaa liikenneympyrää.

E.

Viimeisessä vaiheessa Iso-Heikkilän poh-
joisosien teollisuuskin on lakannut tai
siirtynyt muualle. Latokartanonpuistoon
rakennetaan kerrostaloasumista, toimis-
toja sekä joustavaa tilaa yritysten show-
roomeiksi ja vuokrattaviksi työhuoneiksi.

C.

Kolmannessa vaiheessa Iso-Heikkiläntie
suoristetaan ja liikenneympyrän tilal-
le rakennetaan kaareva townhouserivi.
Ruissalontie täydentyy kokonaan ja Kirs-
tinpuiston asuntotuotanto laajenee Akse-
lintielle.

Suunnitelman tavoitteet

Suunnitelmani perustuu tekemääni taustoitukseen
vanhojen teollisuusalueiden luonteesta sekä Iso-
Heikkilän erityispiirteistä. Pyrin luomaan uudelle
alueelle identiteetin, joka pohjautuu sen historialli-
seen jatkumoon. Alueen muodostumisen ja toimin-
nan kannalta oleellisia piirteitä säilytetään, jotta
nämä muistuttaisivat alueen aiemmasta elämästä.
Myös uudisrakennusten arkkitehtuurilla luodaan mo-
dernilla tavalla muistumia Iso-Heikkilän teollisuus-
aikakaudesta vahvistamaan alueen autenttisuutta.
Uuden kaupunkirakenteen vanhaan integroimisen li-
säksi tärkeä suunnittelullinen teema on kytkeä alue
paremmin sekä ympäröivään keskustarakenteeseen
että viheralueisiin.

Suunnitelmassani kunnioitan alueen osayleiskaavan
tavoitteita keskustarakennetta täydentävästä koko-
naisuudesta, jolle sijoitetaan monipuolisesti kaupun-
kimaista asumista sekä erilaisia palveluja. Liiken-
teellisesti Iso-Heikkilää pyritään suunnittelemaan
pyöräily- ja kävelypainotteisesti, sekä julkista liiken-
nettä korostaen. Alueen suunnittelussa yhtenä kan-
tavana lähtökohtana on myös ekologinen kestävyys.
Toivottu keskusta-alueen tiivistäminen, kattavat
joukkoliikenneyhteydet ja alueen elävöittäminen pe-
rustelevat uuden rakentamisen korkeaa tehokkuut-
ta. Rakentamisen volyymillä myös kompensoidaan
pilaantuneiden maiden kunnostuksesta aiheutuvat
kustannukset.

Suunnitelman toteutumisen tavoitevuosi on 2030,
mikä näkyy suunnitelmassani monipuolisessa ja se-
koittuneessa kaupunkirakenteessa, yhteisöllisem-
män asumisen mahdollistamisessa sekä elinikää
jatkavissa palveluympäristöissä. Osaamisen ja inno-
vaatiokyvyn sekä tämän myötä verkostoitumistar-
peen voimistumisen vuoksi olen sijoittanut alueelle
joustavia tiloja erilaisten toimijoiden kohtaamis- ja
työskentelytiloiksi. Suunnitelmassani olen uskonut
myös Akselintien pohjois- ja luoteispuolisten teolli-
suusalueiden kehittyvän. Uudet alueet olen nimennyt
Latokartanonpuistoksi sekä Kuninkojaksi.

Rakeisuuskartta
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Hulevesiallas

Maan puhdistaminen
Kasvillisuus

Pysäköintitalo
Kasvillisuus
Vanhan rakennuskannan
säilyttäminen

Skeittipuisto

Urbaani rakentaminen
Pilaantuneen maan
kapselointi
Pysäköintiluola
ja meluvalli

Urbaani rakentaminen
Maanalaiset kerrokset

Pilaantuneiden maiden käyttö

Toiminnallinen kaavio

Eri aikakausien koordinaatistoakselit sekä säilytettävät rakennukset.

Pientalo

Rivitalo/ Kaupunkivilla/

Pienkerrostalo

Kerrostalo

Palveluasuminen

Julkinen palvelu

Liike

Toimisto

Virkistys

Monitoimitila

Joustava tila

Pysäköinti

Havainnekuva kahvilaaukiolta, joka on osa alueen läpi kulkevaa shared
space verkostoa ja jossa vanha teollisuusarkkitehtuuri kohtaa uudet asuin-,
liike- ja työpaikkakorttelit.

Uusi arkkitehtuuri ottaa kontaktia vanhaan rakennuskantaan tiilimateriaa-
lillaan. Teollisuusrakennuksen vanhat tallinovet on vaihdettu lasi-ikkunoiksi
ja rakennukseen on tuotu kahvila-, kioski-, putiikki- ja kerhotoimintaa.
Myös uuden asuinrakennuksen sekä taustalla näkyvän pysäköintihallin ka-
tutasossa on liiketilaa, mikä yhdistää erilaiset rakennuksia visuaalisesti.

Koordinaatistoakseli

Alue liittyy koillisosastaan Turun keskustaan mukai-
lemalla  Engelin ruutukaavan akselistoa, josta myös
Ruissalontie on peräisin. Jungin satamasuunnitelman
koordinaattikäännös tuo alueelle toisen ajallisen ker-
rostuman ja liittää sen osaksi uutta Linnakaupunkia.
Samalla Iso-Heikkilän ja Turun linnan välille syntyy
tärkeä yhteys. Tukholmankatu ja rautatie säilyttävät
Iso-Heikkilän alueen pisaramaisen muodon.

Säilytettävä kaupunkirakenteellinen muistuma, van-
ha liikenneympyrä, joka rakennetaan Iso-Heikkilän
eteläpuolelta kaarevaksi townhouserivistöksi ja poh-
joispuolelta kirsikkapuutarhaksi. Ympyrän muistuma
toimii eräänlaisena erisuuntaisten koordinaatistojen
kokoamispisteenä sekä kevyen liikenteen risteämis-
kohtana.

Säilytettävät rakennukset

Olen halunnut säilyttää rakennuksia jokaiselta vuo-
sikymmeneltä alueen kerroksellisuutta vaaliekseni
ja sen identiteettiä vahvistaakseni. Rakennukset on
säilytetty niiden arkkitehtuuriin, kuntoon sekä kau-
punkikuvalliseen merkitykseen perustuen. Osa ra-
kennuksista on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita
sinällään. Koska alueella on myös paljon arkkitehto-
nisesti vähemmän arvokkaita teollusuusrakennuksia,
joita olen halunnut säilyttää, pyritään niille antamaan
jokin merkittävä asema kaupunkirakenteessa otta-
malla ne osaksi shared space verkostoa tai tuomalla
niihin tai niiden läheisyyteen muodostuville aukioille
mielenkiintoista toimintaa. Rakennuksia muutetaan
mahdolliseen uuteen käyttöön sopivaksi ja osaa niistä
täydennetään uusilla rakennusosilla joko korottamal-
la tai laajentamalla. Osayleiskaavasta poiketen en ole
säilyttänyt Iso-Heikkilän luoteisosassa sijaitsevaa te-
ollisuusaluetta, sillä pidän tulevaisuuden kannalta to-
dennäköisempänä ja toivottavampana kehityssuun-
taa, jossa kaikki jäljellejäävä teollisuus keskitetään
satamaraiteen itäpuolelle.

Toiminnat

Iso-Heikkilän toiminnat vastaavat alueen uusien
käyttäjien tarpeisiin sekä tuovat uudenlaisen lisän
Turun nykyiseen palvelutarjontaan. Urbaanin kerros-
taloasumisen sekä puistomaisempien townhouse- ja
rivitaloasuntojen lisäksi alueella on monipuolisesti
työpaikkoja tuovia toimisto-, liike-, virkistys ja pal-
velutoimintoja. Monipuolinen kaupunkirakenne sekä
työpaikkojen ja palvelujen sijoittaminen alueelle li-
säävät myös alueen ekologista kestävyyttä.

Palvelurakenne tukeutuu joihinkin jo olemassa ole-
viin julkisiin palveluihin ja palveluasumiseen. Uudet
toimistorakennukset on sijoitettu alueen laidoille
suojavyöhykkeeksi. Tämän lisäksi toimistoja voi olla
asuin- ja monitoimirakennuksissa. Virkistystiloja on
vanhoissa teollisuusrakennuksissa sekä alueen ulko-
tiloissa. Näitä ovat harrasteet, kulttuuri ja liikunta.

Liikepalvelut ovat jakautuneet tasaisesti alueella, eri-
tyisesti  ne  sijaitsevat  liikenteen  solmukohdissa.  Py-
säköintihallien maantasokerros on aina liike-, palvelu
tai virkistystilaa epämiellyttävän ja toiminnallisesti
mykän katutilan estämiseksi.

Toiminnat sekoittuvat kaupunkirakenteessa vyöhyk-
keittäin, mutta myös kortteleiden ja rakennusten
sisällä. Osa alueista on merkitty monitoimitiloiksi,
koska niissä on useaa toimintaa limittäin ilman että
yksi toiminta nousee selkeästi vahvimmaksi. Tämän
lisäksi alueella on joustavaa tilaa, jotka ovat helpom-
min vuokrattavissa jotain tiettyä toimintaa varten ja
saattavat olla hyvinkin väliaikaisia. Näitä ovat muun-
muassa showroomit, pop up-tilat ja vuokrattavat tai
julkiset työhuoneet.
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Päätie
Kevyt liikenne
Kadut
Raitiotie

Raitiotieasema

Joukkoliikenneyhteys
Bussipysäkki

Shared space

Pysäköinti

toteuttaa suuremmalle liikennemäärille sopiva-
na ja jatkaa siltarakenteena kohti Linnakaupungin
osayleiskaavassa suunniteltua Radantauksen aluetta.

Mielestäni alueella on potentiaalia kehittyä myös kä-
velykaupunginosana, mikäli hitaasta kulkemisesta
alueella tehdään mielekästä ja elämyksellistä. Suun-
nittelualueeni sijaitsee 1-2 kilometrin päässä Turun
ydinkeskustasta, mikä ei ole mahdoton kävelymat-
ka. Olen ehdottanut Iso-Heikkilän alueelle uutta sha-
red space-verkostoa, joka kuroo koko uuden alueen
yhteen ja poimii matkalla vanhaa rakennuskantaa
osaksi alueen identiteettiä. Shared space toimii La-
tokartanonpuiston ja Vaasanpuiston alueilla myös
tonttikatuna, mutta luoteis-kaakkosuuntaisesti se on
rauhoitettu ainoastaan kävelyliikenteelle. Vaihteleva
shared space toimii paremmin julkisena tilana, kuin
perinteinen katu.

Vuoteen 2030 tähtäävässä suunnitelmassa olen olet-
tanut ihmisten asenteen liikennekäyttäytymisessä
muuttuvan. Auton omistamisen väheneminen, ro-
bottiautojen ja yhteiskuljetusten yleistyminen tulee
vähentämään ja muuttamaan pysäköintitarvetta.
Pysäköinnin pääjärjestelmänä alueella toimivat py-
säköintitalot ja olen lisännyt yhden myös Iso-Heik-
kilän vanhalle kerrostaloalueelle vedenpumppaamon
yhteyteen pysäköintiongelman poistamiseksi. Pää-
dyin pysäköintitalojen olevan paras ratkaisu löysän
maaperän estäessä maanalaisen rakentamisen. Pi-
hakannen alainen pysäköinti luo mykkää kaupunkiti-
laa ensimmäiseen kerrokseen, joten olen sijoittanut
sitä ainoastaan vähän alueelle. Latokartanonpuiston
pysäköinnin olen sijoittanut kokonaan maan alle. Li-
säksi kortteleiden väliin sijoitetaan kadunvarsipysä-
köintiä.

Käyttämäni luvut paikoitukselle
Autopaikkatarve / kem2
Asuminen  1/120
Palveluasuminen  1/200
Liiketila  1/50
Toimitilat/harraste 1/100

Liikenteelliset periaatteet

Alueen ajoliikenne kulkee Kanslerintien, Iso-Heikki-
läntien ja Ruissalontien muodostamaa kehää pitkin.
Vaasankatu korvataan puistolla sekä kevyen liiken-
teen yhteydellä ja sen entinen liikenneympyrä toi-
mii kevyen liikenteen risteämiskohtana sekä puiston
päätteenä. Kehälle rakennetaan kaksi uutta liiken-
neympyrää liikenteen sujuvoittamiseksi. Vaasanpuis-
ton läpi lisätään uusi liikenneyhteys, joka yhdistää
Puutarhakadun Akselintiehen ja liittää alueen suju-
vammin nykyiseen keskustaan.

Turun kaupungin liikennesuunnitteluvirasto tutkii
joukkoliikenteen järjestämistä runkolinjoilla joko pi-
karaitiotienä tai linja-autoliikenteenä. Joukkoliiken-
nemuoto tulee riippumaan laajemmin Turkua koske-
vista päätöksistä, mutta joka tapauksessa se tulee
kulkemaan Iso-Heikkilän läpi. Olen osoittanut mo-
lempien kulkumuotojen sijainnin alueella erillisillä
reiteillä. Mielestäni raitiotie sopii osaksi Elysee-puis-
toakselia, mutta linja-autoliikenne tekee siitä liian
liikennöidyn ja on parempi sijoittaa kulkemaan alu-
een kokoojakatuja pitkin. Toteutuessaan pikaraitiotie
päättyisi satamaan ja runkobussilinjojen pätepisteitä
olisivat puolestaan Pansio ja Perno.

Kevyen liikenteen verkostoa kehitetään niin, että se
mahdollistaa Iso-Heikkilän saavutettavuuden keskus-
tasta riittävän useasta kohtaa. Lisäksi rautatiease-
man ja Ruissalon kevyen liikenteen saavutettavuus
paranee uusilla yhteyksillä. Satamaraiteen ylittävä
kevyen liikenteen silta sujuvoittaa pääsyä Pitkämäen
palvelu- ja työpaikka-alueelle ja samalla yhteys kohti
Naantalia paranee. Tutkin alunperin myös mahdolli-
suutta toteuttaa tämä yhteys Iso-Heikkilän vanhan
asuinalueen läpi myös ajoneuvoliikenteelle sopivak-
si.  Tässä vastaan tuli  kuitenkin Väisäläntien leveys,
joka ei mahdollista kadun muuttamista vilkkaammin
liikennöidyksi tieksi. Toinen vaihtoehto, mihin tätä
ajoneuvoliikenteen siltaa voisi tulevaisuudessa aja-
tella, on Latokartanonpuiston keskivaiheilla olevasta
liikenneympyrästä lähtevä tonttikatu, joka voitaisiin

Liikennekaavio 1:4500

Havainnekuva Iso-Heikkilän aukiolta Elysee-puistoon.

Kalliomuodostuma säilytetään luonnonmukasena ja sen päällä olevalta
näköalapaikalta voi katsella maisemaa Turun linnalle ja Elysee-puistoon,
jossa kulkee kevyen liikenteen väylä sekä raitiotie. Puistossa on paljon
aktiviteetteja ja tapahtumapaikkoja. Rakennusten korkeusvaihtelut sekä
raitiotien päälle työntyvä rakennusmassa lisäävät vaihtelua pitkään nä-
kymäakseliin.
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B. Hybridikortteli

Elysee-puistoakseli

C. Urbaani kortteliA. Puistokortteli

A.

Elysee-puiston toisena näkymäpäätteenä on yksi Iso-
Heikkilän aukiota ympyröivästä tornirakennuksesta.
Sivuiltaan puisto rajautuu monitoimikortteliin ja van-
haan toimistorakennukseen, jossa toimii nykyisellään
sisähalli rullalautailijoille. Kalliomuodostuman päällä
on näköalapaikka sekä skeittialue. Kallioseinämään
asennetaan kiipeilyseinä ja purettavan betonitehtaan
tilalle valetaan allas rullalautailua ja temppupotkulau-
tailua varten. Puistoon lisätään parkourtelineitä.

B.

Puiston toinen osio rajautuu molemmin puolin asuin-
kerrostaloihin, joiden korkeusvaihtelut pätkivät visu-
aalisesti pitkää puistosuoraa. Viheralueelle sijoitetaan
pelikenttiä ja maalattavia taideseiniä. Kahvila-aukio
avautuu puistoon.

C.

Raitiotieasema sijaitsee puiston keskivaiheilla shared
space-kävelyakseleiden yhtymiskohdassa. Asemal-
ta laskeutuu istuskeluportaat kohti hulevesiaihetta.
Myös viheralueella on paljon oleskelupaikkoja, jois-
sakäytetään julkisina kadunkalusteina muunmuassa
teollisuusalueelta löytyneitä rullakeloja. Puistosta löy-
tyy lisäksi tapahtumalava ja ulkoauditorio. Radan yli
työntyvä asuintalo katkaisee pitkän näkymäakselin.

D.

Puiston koillispäädyssä sijaitsee asukkaiden tai yh-
distysten vuokrattavat ryhmäpuutarhapalstat. Koko
puiston läpäisevä hulevesiaihe päättyy luonnollisen
näköiseen imeytysaltaaseen. Elysee puisto päättyy ti-
heämpään puustoalueeseen, jonka läpi kevyt liikenne
kuitenkin jatkuu kohti rautatieasemaa.

Alueleikkaus 1:3000.

Lintuperspektiivin havainnekuva alueesta.

Viherkatot ja kattopuutarha

Rappaus

Puupienkerrostalot II-III
kerrosta

Katutasossa voi olla liike-
tai toimistotiloja

Kortteli avautuu ja laskeutuu
puistoon

Shared space-tonttikatu

Pysäköinti vastapäisessä P-talossa ja
tonttikadulla kadunvarsipysäköintinä

Iso-Heikkiläntielle kortteli on
suljetumpi, korkeusvaihtelut
IV-VI kerrosta

Moderni tulkinta perinteisestä
harjakatosta

Katutasossa liike-, toimis-
to- ja harrastetiloja

Katutasossa pysäköintialue
pihakannen alla

Ylimmissä kerroksissa on asuntoja

Moderni puutalokortteli toimii Akselintien näkymäpäätteenä,
puistokorttelisarjan päättävänä ja Elysee puiston päätyä rajaa-
vana massana sekä puiston toisella puolella olevan 1950-luvun
teolisuusrakennuksen vastaparina

Kortteli sitoo arkkitehtuurillaan suunnittelualu-
een erisuuntaiset koordinaatistoakselit yhteen

Katot taittuvat kohti korttelin
keskusta päästäen pihakannelle
enemmän valoa

Raitiotievaraus Katutasossa voi olla liike-
tai toimistotiloja

Puiston pitkä näköakseli pilkkoutuu
vertikaalisesti lyhyempiin osioihin kor-
keusvaihteluiden ansiosta.
Puistopuolen rakennuskorkeudet ovat
I-VI-VIII

Pysäköintitalot on kätketty
kortteliparien välille

VIII-kerroksiset rappauspin-
taiset L-kerrostalot nousevat
tornimaisina ja rikkovat suo-
raa korttelilinjaa

Kortteli avautuu puistoon, mutta
on rajattu ensimmäisen kerroksen
tasossa suojamasalla, jossa voi
olla talonyhtiön yhteisiä tiloja

Sisäpihalle päin rakennusmas-
sa vaihtelee, mutta parveke-
vyöhyke on tasainen

Korttelin ulkoseinämä on sileä,
ja siinä on ulkonevat parvek-
keet

Lamellikerrostalojen materiaalina
eriväriset tiilet

Massan kapeassa kohdassa
on kulkuaukko kortteliin

Toiminnalliset linkit
Arkkitehtoniset kerros-
tumat
Tilalliset kerrostumat
Viherverkosto
Yhtymäkohdat kaupun-
kirakenteeseen
Näkymäakselit
Pansiontien ja junara-
dan uudet ylityskohdat

Joustavat tilat
Yritysten showroomit
Kulttuuritilat
Julkiset työhuoneet
Tapahtumapihat
Tapahtumalava
Ulkoauditorio
Pop up markkinapaikka

Viherrakentaminen
Puistokäsittelyt
Urbaanit niityt
Viherkatot
Vertikaaliviljely
Luonnollisen näköiset
hulevesialtaat

Käyttäjälähtöisyys
Osallistaminen
Yhdistykset osana kau-
punkisuunnittelua
Vapaat tilat kaupunki-
kulttuurin luomiseen ja
toteuttamiseen
Taide

LinkkiTeollisuushistoriasta johtuvat
piirteet

Kuinka nämä piirteet ilmenevät
uudessa kaupunkirakenteessa?

Urbaani kesantoMuuntuva tila
Toiminta/
Aktiivinen asukas


