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Diplomityöni tarkastelun kohteena on Turun Tikkumäen vanha tehdasmiljöö ja sen uudisrakentaminen. 
Työssäni esitän vaihtoehtoisien suunnitelmien avulla erilaisia massoittelun sekä erityisasumisen muotoja alueella. 
Suunnittelualueen kokonaisuus muodostuu uuden asuinympäristön luomisesta ja vanhan tulitikkutehtaan hyödyntämisestä. 

Työni ottaa kantaa nykyisen asuintuotannon yksipuolisuuteen sekä olemassa olevan kaavan tehottomuuteen. Tavoitteena on suunnitella 
erityyppisiä asuntoja, jotka ovat tehokkaita pohjaratkaisuiltaan. Korostan suunnitelmissani asuntojen tilallisuutta ja muunneltavuutta. 
Tahdon luoda asuinalueen tai uuden miljöön, joka palvelee sen asukkaita ja lähiympäristöä ja luo yhteisöllisyyttä.

Diplomityöni päätavoitteena on luoda kokonaisvaltaisia vaihtoehtoja Tikkumäen alueelle. Asuinrakennustuotannossa unohtuu nykyään 
kokonaisvaltainen tarkastelu. Arkkitehtuurin, taiteen ja elämyksellisyyden etsiminen sekä asukkaan huomioiminen on tärkeää identiteetin 
ja merkityksellisten paikkojen suunnittelussa.  
Tärkein johtopäätökseni on, että suunnittelun pitää lähteä sisäisistä tarpeista, ei ulkoisista tekijöistä. 
Suunnitteluratkaisuilla otetaan kantaa ympäristön pitkään elinkaareen, paikkojen merkitykseen ja asumisen laatuun.
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The Master Thesis focuses on the old factory area of Tikkumäki in Turku, Finland. In the centre of the thesis is a conceptual planning section, 
where four alternative concepts for the modification of the Tikkumäki are created and presented. The concepts concentrate particularly in special 
housing. Also the massing of the estates and the whole neighborhood is carefully taken into consideration in the presented concepts. Concepts 
combine the creation of a new residential environment and the utilization of the old factory area.

The Master Thesis states that the current housing production and construction is clearly biased and the present housing plan in the Tikkumäki 
area is ineffective. Thus, the aspiration in the Thesis is to plan different kinds of apartments including efficient floor design. The ability to modify 
and vary the housing areas is emphasized in the concept design. The primary aim of the thesis is to design a residential area or a milieu which 
serves its inhabitants and the surrounding area but also recreates a sense of community in the Tikkumäki area.

At present, the holistic view for the construction and development of the region is too often forgotten in the construction industry. However, ar-
chitecture, art and emotional inspirations, as well as considerations of inhabitants, are all significant factors while building identity and planning 
the areas full of memories and relevance. Hence, the primary conclusion in the Master Thesis is, that the basis of architectural planning should 
be built on internal needs and observations, not on external factors; with proposed settlement of design and architecture we can regard the long 
environmental life cycle as well as contribute to and life quality and the meaningfulness of housing.
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2. ESIPUHE JA JOHDANTO



2.1 TIKKUMÄKI SUUNNITTELUALUEENA

On totta, että järkevää ja järjetöntä vastustetaan usein samanaikaisesti. Järkevyys ja järjettömyys usein kuitenkin korostavat pai-
kan erityisyyttä ja muokkaavat paikan identiteettiä sen asukkaille. Järkevyydellä voidaan tarkoittaa rakennuksen kustannusteho-
kasta massaa ja järjettömyydellä taas rakennuksen vääntyilevää kattomuotoa. Paikan erityiset piirteet ja paikan henki eivät aina 
ole näin helposti kuvailtavissa, analysoitavissa ja muodostettavissa. Kaikilla paikoilla ei ole lainkaan vahvaa paikkaidentiteettiä.  

Tikkumäki on suunnittelualueena vaativa. Alueelle on muodostunut historiansa kautta vahva paikkaidentiteetti eli tunne, minkä-
laisena asukkaat Tikkumäen kokevat. Paikan uudelleen määrittämisen haasteena on muodostaa suunnittelulla vahva paikan 
henki, jolloin asukas pystyy samaistumaan ympäristöönsä, kokemaan asuinalueensa ja havaitsemaan sen erityiset piirteet. Tik-
kumäki on saanut imagonsa alueen ja siihen kiinteästi liittyvän tehdastoiminnan kautta. Paikan kaavoituksella ja suunnittelulla on 
tärkeä rooli, koska keskusta on nykyään kasvanut alueen ympärille, tehdastoiminta on lakannut, vanhat asukkaat ovat myyneet 
torppansa uusille asukkaille, alueen infrastruktuuri on kehittynyt ja alue on ollut tyhjillään useamman vuosikymmenen. Suunnitte-
lun vaativa tehtävä on Tikkumäen erityisen historiallisen identiteetin säilyttäminen ja sen herättäminen uudelleen. Mitään ainoaa 
ja oikeaa ratkaisua ei ole siihen, millaista on hyvä asuinympäristö. Yksiselitteistä on kuitenkin suunnittelijan vastuulliset ratkaisut. 
Suunnitteluratkaisuilla otetaan kantaa ympäristön pitkään elinkaareen, paikkojen merkitykseen ja asumisen laatuun.

Diplomityössäni olen selvittänyt, millä keinoin suunnittelu voi luoda sellaista asumisen ja elämisen ympäristöä, joka huomioi 
asukkaidensa erityisiä toiveita ja joka mahdollistaa muutoksia. Työssäni haluan rakentaa suunnittelualueelle uuden, vahvan 
identiteetin ja imagon sekä säilyttää sen alkuperäistä tunnelmaa.  Järjetöntä olisikin hyväksyä nykytila, järkevää on tehdä pelin 
avaus.



3. DIPLOMITYÖ 
3.1 DIPLOMITYÖN AIHE

Diplomityöni aiheena on määrittää Turun vanhalle tulitikkutehtaan alueelle uutta ja mielekästä asuntoarkkitehtuuria, joka sekä liittyy van-
haan tehdasmiljööseen että yhdistää uutta ja vanhaa rakennetta. Lisäksi tarkoituksena on luoda vanhalle tulitikkutehtaalle, suojelulle ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle rakennukselle uusia käyttötarkoituksia. Tavoitteena on luoda asuinalue/ uusi miljöö, joka palvelee sen 
asukkaita ja lähiympäristöä ja luo yhteisöllisyyttä.

Työssäni olen luonut neljä erilaista konseptia. Esittämieni suunnitelmien avulla yritän vahvistaa paikan identiteettiä ja luoda merkityksell-
isiä paikkoja. Erityisasumisella tarkoitan eri elämäntilanteissa oleville ihmisille räätälöityjä asumisratkaisuja. Arkkitehtuurissa identiteetti ja 
toimintalähtöinen lähestyminen selvittävät paikan tarpeet ja erityispiirteet sekä huomioivat elämyksellisen ajattelun. Uudistamisrakentam-
inen antaa mahdollisuuden toteuttaa näitä tavoitteita.

Tutkin, miten eri tavoin alueen tontin käytön voi ratkaista suunnittelualueellani Turun Tikkumäessä. Erilaiset vaihtoehdot ohjaavat ratkaisu-
ja eri suuntiin ja luovat persoonallisia asumisen ratkaisuja. Nykyajan haasteita ja rakentamisen ongelmia ovat asuintuotannon persoonat-
tomuus ja asuinalueiden monotonisuus sekä vaikeus juurtua asuinympäristöön. Tavoitteena on tutkia paikan identiteettiä ja löytää ratkai-
suja yksitoikkoisuuden välttämiseen sekä kartoittaa keinoja, jotka auttavat asukkaan juurtumista alueeseen/ ympäristöön.

Suunnittelualueen kokonaisuus muodostuu uuden asuinalueen luomisesta 
ja vanhan tulitikkutehtaan hyödyntämisestä. Vanhan tulitikkutehtaan käyt-
töönotto ja uuden rakentaminen tukee alueesta suunniteltavaa kokonaisuut-
ta huomioiden myös sen, mitä se oli ennen. Tehtaalla käytiin töissä ja tor-
pissa eleltiin, kunnes taas palattiin töihin. Elämä oli yhteisöllistä ja eloisaa, 
joskin varmasti myös haastavaa. Tehtaan alueella on aiemmin vallinnut 
tietynlainen syke ja toiminnallisuus; se ei ollut vain läpikulun, työnteon eikä 
myöskään pelkän asumisen paikka. 

Elämme muuttuvassa ympäristössä, missä käyttäjät, heidän tarpeensa ja 
mielihalut vaihtuvat. Kenties mahdotonta onkin määrittää kaikille ihmisry-
hmille sopivaa asumisen mallia, joten olen keskittynyt miettimään muu-
tamiin eri elämäntilanteihin sopivia erityisasumisen piirteitä. Vaihtuvuus ja 
pysyvyys vuorottelevat pitkin ihmisen elinkaarta, samoin yhteisöllisyyden ja 
yksityisyyden tarve. Työni tavoite on erityisasumisen avulla vahvistaa paikan 
identiteettiä suunnittelualueella. Tarkoituksenani on suunnitella monipuoli-
sia, yhteisöllisiä asuntoratkaisuja Tikkumäen alueelle ja tarjota vaihtoehtoja 
nykyiseen yksipuoliseen asuntotuotantoon.



3.2 DIPLOMITYÖN SISÄLTÖ JA RAJAUS

Diplomityöni muodostuu kahdesta osuudesta, lyhyestä kirjallisesta pohdinnasta ja suunnitteluosuudesta. Kirjallinen osuuteni muodos-
tuu lyhyestä historian osuudesta, jossa käydään läpi suunnittelualueen Turun Tikkumäen vanhan tulitikkutehtaan ja sen lähiympäristön 
syntyä ja vaiheita. Lisäksi kirjallisessa osuudessa tutkin kaavoitusvaiheita alueella ja analysoin alueen nykytilannetta sekä rakentamisen 
tarpeita. Käsittelen arkkitehtuuria suhteessa paikanidentiteetin luomiseen sekä sen toteuttamista konseptisuunnitelmien avulla vanhan 
tehtaan alueelle.

Suunnitteluosuuteni koostuu neljästä erilaisesta konseptista/ vaihtoehdoista, joilla tontinkäyttö, rakentaminen, asuminen ja niihin liittyvät 
palvelut voidaan paikallisen identiteetin vahvistamisen tai luomisen näkökulmasta ratkaista. Suunnittelutyöni rajautuu olemassa olevaan 
tehtaaseen ja sen edustalla sijaitsevaan vielä rakentamattomaan tonttiin. Neljällä keskenään erilaisella konseptilla tutkitaan erilaisia 
erityisasumisen muotoja alueella sekä erilaisia massoittelun vaihtoehtoja. Lisäksi pohditaan muun muassa julkisen ja yksityisen tilojen, 
pihojen ja palveluiden mahdollisuuksia. Suunnittelun-teemat taulukolla olen kartoittanut asumiseen liittyviä tärkeitä teemoja/ kategorioita.
Tämä suunnittelun teemat-taulukko toimii kokoavana taulukkona, josta jokaisen konseptin pääpiirteitä voidaan tarkastella. 

Neljä erilaista konseptiani ovat: Tikkumäen Tikkuaskit, Tikkumäen Torpat, Tikkumäen Torni ja Tikkumäen Kivimuuri.
Nämä voidaan jakaa kahdeksaan tontinkäytön ja asumisen kategoriaan tai teemaan, jotka kuvastavat ratkaisujen eroavia piirteitä.
Nämä kategoriat tai teemat ovat: 
 1. massoittelu
 2. piha 
 3. elämyksellisyys asumisessa, erityispiirteet, taide ja omaleimaisuus 
 4. toiminnot, palvelut ja vanhan tehtaan yhdistäminen 
 5. asuminen, asunnot ja erityisasumisen piirteet 
  6. tilalliset järjestelyt ja logistiikka
  7.asukas
 8. detaljit, innovaatiot ja materiaalit

Suunnittelualueen tulevaisuuden visioiden pohdinta on hyvin ajankohtaista lähiympäristön rakentuessa nopeasti ympärillä. Lisäksi raken-
nuttajat ovat hakemassa alueelle suuremman mittakaavan mahdollistavaa kaavamuutosta. Turun kaupunki on myös osoittanut mielen-
kiintoa erilaisten vaihtoehtojen löytämiseksi tulitikkutehtaan käytölle ja alueen kaavamuutokselle. 
Omien suunnitelmieni kuvien lisäksi diplomityöni inspiraationa, tukena ja kuvituksena toimivat muutamat erilaiset arkkitehtoniset esimer-
kit Turusta ja ulkomailta. Paikan identiteettiin voi liittyä esimerkiksi yksinkertaisimmillaan tietyn muotokielen tai materiaalien korostus. 
Esimerkein ja piirroksin luon mielikuvia siitä, mitä asuminen Tikkumäessä voisi parhaimmillaan olla.





3.3 DIPLOMITYÖN TAVOITE

Tavoitteena on luoda käyttäjille mielekästä, elämyksellistä sekä persoonallista arkkitehtuuria ja asuinympäristöä. Lisäksi esittelen erilaisia 
vaihtoehtoehtoja alueelle, jotta alue tulevaisuudessa voisi vastata  asumisen yksilöllisiin tarpeisiin. Tavoitteena on myös kartoittaa 
alueelle toimivia palveluita sekä yhteisöllisiä tiloja, ja siten elävöittää koko vanhan tehtaan ympäristöä. 
Työni avulla korostan monipuolisen suunnittelun, ei ainoastaan asuinarkkitehtuurin saralta, vaan koko kokonaisuuden, palveluiden ja 
julkisten tilojen suunnittelun tärkeyttä päätöksentekijöille, viranomaisille, rakennuttajille ja turkulaisille.
 Lisäksi tavoitteenani on luoda erityyppisiä asuntoja tehokkailla pohjaratkaisuilla.  Ratkaisuissani korostetaan asuntojen tilallisuutta ja 
muunneltavuutta.
Pysyvyyden ja mielekkyyden kannalta on aika satsata elämisen laadukkuuteen ja sitä kautta pitkään elinkaareen ja ekologiseen 
rakentamiseen. Hyvä asuinympäristö on kokonaisuus, jossa on palvelut, sosiaaliset kontaktit ja aktiviteetit.



4. Vanha puinen palanut tulitikkutehdas

5. Tikkumäen tulitikkutehdas nykyisessä kunnossaan

4. LUSTIKULLAN KUKKULALLA SYNTYY TORPPIA 
TOISENSA PERÄÄN

4.1 TULITIKKUMÄEN LYHYT HISTORIA
Alueen kehittyminen maatonteista esikaupunkirakenteeksi

Tulitikkutehtaan ympäristön historia on värikäs ja persoonallinen. 
Maaltamuuttajat rakensivat nopealla tahdilla torppia toisensa perään: 
erilaisia, erikokoisia ja omankäden oikeudella kantakaupungin asetuksista 
välittämättä. Ajan kuluessa kaupunki päätti numeroida torpat ja parantaa 
torppien varustelua ja siten asukkaiden elintasoa. Varsinkin 1950-luvulla 
ARA:n (Auran Rautateollisuus Oy) aikana alue koki yhteiskunnallisen 
muutospaineen.  Tulitikkutehdas lopetettiin ja varsinainen tulitikkutehtaan 
alue rapistui tyhjänä useiden vuosien ajan. [1]

Maakuntamuseo on tuonut esille alueen arvokkuuden kulttuurihistoriallisena 
maamerkkinä sekä Turun kaupungin kehityksen osatekijänä. Alueelle tehtiin 
asemakaavamuutos vuonna 2005 ja kaavan tarkoitus on tiivistää kaupunki-
rakennetta muuttamalla nykyinen pienteollisuusalue asuinalueeksi. [2]

Tikkumäen alue on pääosin asuinalueiden ympäröimä ja soveltuu nykyisin 
huonosti teollisuusrakentamiseen. Alueelle kohdistuu paljon muutospainei-
ta sekä maankäytön että pientaloasutuksen taholta. Turun alueelle luodun 
yleiskaavan 2020 mukaista onkin maankäytön tehostaminen Tikkumäen 
alueella. Alueen muuttaminen asuinalueeksi on myös yhdyskuntataloudelli-
sesti järkevää sen sijaitessa lähellä Turun keskustaa hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien tuntumassa. Kähärin ja Satakunnantien 
pientaloasutuksen välissä sijaitsevaa suunnittelualuetta identifioi vanhat 
teollisuusrakennukset. Tulitikkutehtaan tontin maasto nousee etelään ja 
laskee länteen, länsiosa on lähes tasaiseksi muokattu.



6. Kulkusilta vanhan tehtaan toisen kerroksen tiloihin

7. Tikkumäen tehdas itäpuolelta

TULITIKKUTEHTAAN HISTORIAA

Tulitikkutehtaan kehittyminen alkoi teollistumisen myötä 1800-luvun puolivälin jälkeen. 
Alue kuului tällöin vielä Maarian pitäjään.Maarian pitäjässä, Kähärin tilan mailla (Kähärin 
mäellä) oli vanhastaan pieni tulitikkutehdas.[3]  Vuonna 1875 teollisuusilmoituksissa mai-
nitaan tulitikkutehtaan palaneen kokonaisuudessaan, sen oltua toiminnassa vasta kaksi 
kolme kuukautta. Kyseessä oli ilmeisesti eri yritys, joka toimi mahdollisesti alkuajan van-
himman tulitikkutehtaan rakennuksissa. Palon jälkeen  uusi yritys on nimeltään Åbo Nya 
Tändsticksfabriks Aktiebolag. [4] Tehtaan uudet toimintarakennukset lienevät valmistuneet 
melko nopeasti, koska jo v. 1876 yritys toimi kivisessä rakennuksessa, jossa oli peltikatto. 
[5]

Henkilökuntaan kuului mestari, koneenkäyttäjä ja 40-50 työläistä, sekä miehiä että naisia.
[6] Tehdasrakennus oli 62 kyynärää pitkä ja 21 leveä. Lisäksi käytössä oli kivinen makasii-
nirakennus valmiita tuotteita varten, pienempi makasiini kemikaaleille sekä yksi hirsinen ja 
kaksi lautarakenteista varastorakennusta.[7]
Tulitikkutehdas paloi uudestaan ilmeisesti v. 1895. Vuonna 1898 kerrotaan Teknikern-
lehdessä, että tehdasta on palon jälkeen huomattavasti laajennettu ja se on varustettu 
uusilla koneilla. Myös uusia kivisiä tehdasrakennuksia oli rakennettu. ”Nykyisen tehtaan 
vanhempien osien ulkoasu näyttää olevan peräisin vuosisadan loppupuolelta, 
todennäköisesti juuri palon jälkeisestä rakennusvaiheesta”.[8]

Turku-Toijala radan valmistuminen vuonna 1876 vauhditti liikenteen ja kaupan kasvua. [9]
Kaupungin rajan takana olevat tuottamattomat kalliot alkoivat yhtäkkiä muuttua tavalla, 
joka oli vierasta sen aikaiselle rakentamiselle. Näin myös Kähärlän tilan kukkulalle syntyi 
torppia toisensa jälkeen. Maalta töihin tulleet katsoivat sopivan paikan mökille ja menivät 
kontrahdin tekoon. Mitkään asetukset eivät ohjanneet rakentamista. Maalta tulleille 
omassa torpassa asuminen oli kotoista ja maan läheistä. Järjestyssäännöt eivät sitoneet 
elämää. Torppia oli 1870-luvulla kuusi. Vuonna 1888 tehtiin päätös, että torpat oli 
numeroitava, koska torppia tuli jatkuvasti lisää. Vuoden 1900 henkikirjan mukaan torppia 
oli 56. [10] 
  



Raunistulan Sanomien 1/2006 kirjoituksessa, Tulitikkuteh-
taan varjossa, haastatellaan koko elämänsä Tulitikkuteh-
taan alueella asunutta, julkaisuhetkellä 70-vuotiasta Soile 
Sajjaa. Saija kertoo elämästään tulitikkutehtaan varjossa:
-” Tehtaan mukaan kukkulaa ruvettiin sanomaan 
Tikkumäeksi. Tehtaalla oli töissä etupäässä alueen omaa 
väkeä..---    Luultavasti palon jälkeisten laajennustöiden yh-
teydessä tehdasalueelle oli noussut huvilatyyppinen raken-
nus terasseineen, tyyliltään lähinnä puujugendia. Tehtaan 
tekninen johtaja, insinööri Ralf Lundewall, asui perheineen 
tässä 1920-luvulle asti. Rakennus oli puiden ja puutarhan 
ympäröimänä. Se antoi viihtyisyyttä, yksityisyyttä ja suojaa 
tehdasmiljöössä.” [11]

Toisaalta Soile Saija kertoo, miten kolme metriä korkea ja 
tiivis lankkuaita on kuitenkin estänyt tehokkaasti 
yhteydenpidon. Elämä siellä puolen aitaa kuvasti lähinnä 
sen ajan porvariskotia, kun taas elämä aidan toisella puo-
lella oli niukkaa ja ahdasta. Torpan kaksi huonetta ja keittiö 
jaettiin kahdeksan hengen kesken ja huonekaluja oli vain 
kaikkein välttämättömimmät.[12]

- ”Tieto maanläheisestä paikasta kulki suusta suuhun, sillä 
aika usein oltiin keskenään hyviä tuttuja tai sukulaisia. 
Lapsilla oli vanhempien lisäksi naapurustossa 
isovanhemmat, sedät, tädit ja serkut. Sellainen yhteisölli-
syys antoi voimaa selviytyä elämän niukkuudessa. 
Työteliäät ihmiset olivat suutareita, räätäleitä, seppiä ja 
käsityöläisiä. Joukossa oli opettaja ja sairaanhoitaja”.[13]
  



Saija muistelee miten kontakteja aidan toiselle puolelle ei luotu. Korkea ja tiivis aita oli varustettu kolminkertaisella piikkilangalla päältä. 
Lisäksi portti pidettiin aina lukittuna, ainoastaan sodan aikana portti oli auki, sillä rakennuksen perunakellari toimi tikkumäkeläisten 
ainoana sirpalesuojana. Silloin siellä istuivat yhdessä kynttilän valossa tehtaanjohtaja perheineen sekä alueen muut asukkaat. [14]

Tulitikkutehtaan toiminta loppui 1920- luvulla. Samoissa tehdastiloissa jatkoivat  Auran Rautateollisuus Oy ja myöhemmin ARA. Siihen ai-
kaan tulitikkutehtaan alueella ei vesi- ja viemärijohtoa ollut, ainoastaan kaivo pihalla mutta sodan jälkeen tehtaalle vedettiin vesijohto.[15]
Aran aikana alue koki yleistä  yhteiskunnallista muutospainetta.  Tikkumäen asukkaat taistelivat tonttiensa omaksi lunastamisen puoles-
ta. Monien vaiheiden kautta uudet asemakaavamääräykset ja tonttijaot vahvistettiin vuonna 1953. Elämä muuttui mukavammaksi, kun 
useimpiin taloihin saatiin vesijohdot ja viemärit 1957. Tätä ennen Tikkumäellä oli vain muutama kaivo. Sotien jälkeen kaupunki veti 
alueelle muutaman vesipisteen. Aluetta leimannut korkea lankkuaita purettiin vasta alueen halki kulkevan Kähärintien alta 50-luvun 
alussa. Samoihin aikoihin Tikkumäki muuttui Kähäriksi ja tie ei enää mutkitellut torppien välissä. [16]

ARA teki 1950-luvun jälkeen sopimuksen kaupungin kanssa ja perusti tehtaan muualle.[17] Alueen kunnossapito ja tehtaanjohtajan 
asunto jäivät osittain hunningolle. Nykyään tehtaanjohtajan asunto on yksityishenkilöiden omistama ja tyylikkäästi kunnostettu. 
Ne yhdessä vanhan tehtaan kanssa, ovat arvokkaita ja historiallisia maamerkkejä Tikkumäelle. Rakennus kuuluu Tulitikkutehtaan 
vanhaan rakennuskokonaisuuteen, joka on saanut suojelupäätöksen. [18]

Voin turkulaisena sekä arkkitehtiopiskelijana yhtyä Soile Saijan ajatuksiin, hänen todetessa: ”Uudet suunnitelmat tulevat lähitulevaisuu-
dessa muuttamaan vanhan Tulitikkutehtaan alueen ja sen lähiympäristön tehokkaaksi asuinalueeksi. Alueen maisema kuva muuttuu, 
kun pientaloalueen viereen nousee tiivis kaupunkimainen alue kerrostaloineen. Aikanaan näemme miten se sulautuu ympäristöön. 
Nykyinen teollisuusalue on hajanainen, sekava ja törkyinenkin, mutta alueen siistiminen voisi olla vähemmän tehokas. Tulitikkutehtaan 
vanhempi, ristinmuotoinen osa kunnostetaan asuin- ja liiketiloiksi. Sen toiseen kerrokseen johtava silta säilyy, samoin savupiippu. 
Suojeltavia ovat myös varastorakennus ja ruutivarasto, jonka katolla oli aikoinaan 
tulta syöksevä lohikäärmeviiri.

Asun nyt lähes 70-vuotiaana mummona 126 vuotta vanhassa torpassa, mutta olen onnekas, kun 
olen päässyt juurilleni yli 30 vuoden poissaolon jälkeen. Olen sukupolvieni maisemassa, osana
 laajempaa tarinaa. Alueen vanha yhteisöllisyys on häviämässä. Jokainen elää omaa arkea omalla 
tavallaan oman persoonansa kautta. Ei kontrolloida toisten tekemisiä, kun ei tunneta toisia. 
Keskustan tuntumassa Tikkumäen alueesta on tullut hyvin suosittu ja tavoiteltu. 
Kaupungin kulttuuritapahtumat ovat kävelymatkan päässä.”[19]

9. Tultasyöksevä lohikäärmeviiri



5. TAUSTATEKIJÄT
5.1 ALUEEN KAAVOITUSHISTORIA, LÄHIYMPÄRISTÖ JA PALVELUT

Tulitikkumäen alueeseen ja sen muodostumiseen sisältyy myös vaiheikas kaavoitus-
historia. Voimassa olevissa ja vahvistetuissa asemakaavoissa vuosilta 1946, 1959 ja 
1965 on suunnittelualue osoitettu pääosin teollisuus- ja varastotoiminnan korttelialu-
eeksi. Asemakaavan muutosehdotuksessa vuonna 2000 määriteltiin alueelle 
pientalomaista rakennuskantaa ja lähiympäristöön pienkerrostaloasutusta.  Turun 
maankäyttöohjelmassa vuosille 2003-2007  Tulitikkutehtaan alueelle teollisuuskäytös-
tä poistuvien tonttien rakentamismäärälle on asetettu tavoitteeksi n. 11000 k-m2 .
Tikkutehtaan alueeseen kohdistui poliittisista kiinnostusta päätöksen tekijöiden osalta 
ja sinne sopivia rakentamisen tapoja tiedusteltiin muutamalta taholta. Kiinteistölauta-
kunta myönsi vuonna 2002 suunnitteluvarauksen Prestobella Oy:lle ja 
Kenttärakentajat Oy / Asuntomestarit Oy:lle selvittääkseen tiiviin kaupunkimaisen 
pientaloasumisen toteuttamista alueelle. Kaavan muuttaminen alueella perustuu 
rakennuttajien asemakaavamuutosanomukseen. Muilta osin kaavan muuttaminen 
perustuu kaupungin aloitteeseen.[20]

ASEMAKAAVAMUUTOS 2005

Vuoden 2000 jälkeen alueella on tehty teollisuusrakennusten kuntokartoituksia ja 
maaperän pilaantuneisuusselvityksiä. Kuntokartoituksessa on todettu, että eri-ikäisten 
tehdasrakennusten kunto on vaihteleva. Säilytettäviksi osiksi on merkitty tulitikkuteh-
taan vanhin punatiilinen osa, piippu, tehtaan toiseen kerrokseen johtava silta, 
ruutivarasto sekä varastorakennus. Kaavassa tehtaan vanhimpaan punatiiliseen 
osaan on ehdotettu sijoitettavaksi asuin-, liike- ja toimistotiloja. Palveluja rakennuk-
seen saa sijoittaa enintään 25% kokonaiskerrosalasta. Uudet kaksikerroksiset 
pientalot sijoittuisivat uusien asuinkerrostalojen ja kähärin pientaloasutuksen väliin.
Maaperän on todettu kaava-alueella olevan lievästi tai voimakkaasti pilaantunutta ja 
maaperä tulee kunnostaa asuinalueella ennen rakentamiseen ryhtymistä.[21]
 
Suojeltavan tehdasrakennuksen koillispuolelle sijoittuu kaksi uutta III-kerroksista 
asuinkerrostaloa (AK-3). [5] Kerrostalojen korttelialueilla tulee uudisrakennusten olla 
pääasiassa paikalla muurattua tummaa tiiltä tai yhtenäistä rappausta. Katon tulee ko-
nesaumattu peltikate, pulpetti- tai harjakatto. Uudet II-kerroksiset pari-rivitalot sijoittu-
vat Tikkumäentien varteen (AP-2). Asuinpientalojen korttelialueella tulee rakennusten 
julkisivujen pintarakenteiden olla paikalla rakennettuja. 

10. Vanhatulitikku tehdas

11. Varasto rakennus C



Asuinrakennusten julkisivuissa on pääasiassa käytettävä lautaverhousta ja kattomuodon tulee olla 
harjakatto, kattokaltevuus 1:5-1:4, katemateriaali tummanharmaa konesaumattu pelti.[22] 
Alueen Satakunnantien varteen sijoittuvat kerrostalot ovat punatiilisiä, konesaumatusta pellistä tehtyjä 
harjakattoja ja sopivat luonteeltaan ja ulkoilmeeltään Tikkumäen punatiiliseen tehdashenkeen. Pientaloasu-
tus alueella on pääasiassa rapattua tai lautarakenteista. Tikkutehtaan alueen yhteneväisyyttä pitäisi 
mielestäni korostaa punatiilisyydellä ja erottaa pienemmän mittakaavan rakentaminen selkeästi 
puurakenteisena ja korostaa paikallista identiteettiä materiaalivalinnoissa.

Koko kaavamuutosalueen rakennusoikeus
 Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 15353 k-m2 asuinrakentamiseen ja 1740 k-m2 asuinrakennusten 
yhteyteen rakennettaville yhteistiloille. Lisäksi autokatoksille, talous- ja varastorakennuksille sekä säilytys- 
ja keräilykatoksille 1908 k-m2 rakennusoikeutta. Alueen kokonaisrakennusoikeus on 19183 k-m2, mikä 
merkitsee aluetehokkuutta e= 0,55. [23]

SUUNNITTELUALUEEN ASEMAKAAVA AP-2

Tikkumäen tehdasalue  sijaitsee  Turun keskustan läheisyydessä. Keskeisien sijaintinsa ja ympäröivien 
kerrostalojen ja alueen yleisen mittakaavan takia  suunnittelualueelle sopisi kaavan sijasta monumentaa-
lisempi ja tiiviimpi ratkaisu kuin mitä kaava ehdottaa. Koen pientaloasumisen alueella turhan väljäksi ja  
myös osittain alueen potentiaalin tuhlaamisena. Esimerkiksi kolmikerroksiset pienkerrostalokonseptit 
tehostavat  alueen maankäyttöä jättämättä kuitenkaan historiallista ja suojeltua tehdasta varjoonsa. Lisäksi 
ne pehmentäisivät uusien tienvartisten nelikerroksisien kerrostalojen ja pienasutuksen mittakaavallista eroa. 
Nykyisten asukkaiden mielestä alueelle tulisi rakentaa vain pienimittaisia rivi- ja paritaloja. [24] Uskon kui-
tenkin, että luomalla Tikkumäelle tehokkaamman ja julkisemman asumisen ja palveluiden ja työpaikkojen 
yhdistämisen konseptin, hyödyttäisi alue myös nykyisiä asukkaita ja loisi paikalle uusia sosiaalisia 
kontakteja. Näin  suuremmankin mittakaavan ratkaisut saisivat helpommin kannatusta.
Tällä hetkellä alueen kunnostamattomissa teollisuusrakennuksissa toimii kaupungin vuokralaisena useita 
pienyrityksiä. Itse tulitikkutehtaan tontti ja tulevan asuinalueen tontti sekä puisto että katualueet kuuluvat 
kaupungin omistukseen.

13. Vanha tulitikkutehdas 
länsipuolelta

12. Ruutivarasto rakennus B



ALUEEN LÄHIYMPÄRISTÖ JA PALVELUT

Alueen läheisyydessä toimii useita palveluita, joita tulitikkutehtaan tuleva asuinalue pystyy hyödyntämään. Satakunnantien varressa toimii mm. 
apteekki, päivittäistavarakauppa ja huoltoasema, lisäksi lähellä on useita pieniä erikoisliikkeitä ja eri alan palveluja. Lähimmät koulut ja 
päiväkodit sijaitsevat kivenheiton päässä Tikkumäestä . Lähistöllä on useita kouluja, Kähärissä ala-aste ja Juhannuskukkulalla ammattikorkea-
koulu . Lyhyen kävelymatkan päässä sijaitsee Turun uusi kulttuurikeskus Logomo, joka on rakennettu Vr:n vanhoihin junahalleihin.  Turun suurin 
kauppakeskittymä Länsikeskus sijaitsee hyvien yhteyksien päässä Satakunnantiellä. Linja-autoasema ja rautatieasema ovat samoin 
kävelymatkan päässä.
Kaupungin taholta  on ilmaistu myös suunnittelutarvetta uudelle päiväkodille.[25] Tilaliikelaitoksen ja Rauninaukion päiväkodin edustajat 
katsovat, että Kähärin / Tikkumäen alueelta tulisi löytyä paikka 80-100 hengen päiväkodille, joka korvaisi nykyiset kaksi päiväkotia.[26]

5.2 ALUEEN KEHITTYMINEN JA TULEVAISUUSKUVAT

TEOLLISUUSMENNEISYYDEN JA UUSIEN KÄYTTÖTARKOITUSTEN 
MURROKSESTA ETEENPÄIN

Alueen omaleimaisuus muodostuu  rikkonaisesta historiasta, teollistumisen 
kehitysvaiheista ja taas ajasta, jolloin  koko alueen käyttömahdollisuudet  
unohdettiin. 
Tikkumäen tehtaan ympäristö on pidetty hyvässä kunnossa ja jäljelle 
jääneet torpat on myyty ulkopuolisille ja lähiympäristön pienasuinraken-
nukset ovat yksittäisten ihmisten omistamilla tonteilla.  Tehdasalue on 
huonokuntoinen ja kaipaa suunnittelua muodostamaan taas keskeisen 
maamerkin alueelle. Alueella voi aistia samanaikaisesti teollisuusalueen 
rähjäisyyttä ja unohtuneiden paikkojen mahdollisuuksia. 
 Alueelle on luotu tiiviin kaupunkimaisen pientaloasumisen mukainen 
kaava. Kaavan tarkoituksena on tiivistää kaupunkirakennetta muuttamalla 
nykyinen pienteollisuusalue  2-kerroksiseksi rivitalovaltaiseksi asuinalueek-
si. [27]  Tulevaisuuden kuvassani Tikkumäen alue on kerrostunutta ja 
suhteellisen tiivistä kaupunkirakennetta. Siellä sekoittuvat asuminen, 
työskentely, palvelut, liiketoiminta, kaupankäynti ja ennen kaikkea 
yhteisöllisyys.
Uusi asemakaava ei mahdollista tätä suunnittelualueella.  Tikkumäen 
tehtaan edustalle voisi ajatella jotain ainutkertaista ja selkeää. Alueen tulisi 
muodostaa oma identiteetti, jossa vanha ja uusi kohtaavat ja syntyy 
uudenlainen vuorovaikutus. 
   



Nykyisen kaavan mukaan tehtävät suunnitelmat jättävät vanhan 
tehdasrakennuksen ja uudisasumisen toisistaan irrallisiksi. 

Ehdotankin alueelle  sellaisia konsepteja, joilla alueellinen yhteneväisyys, 
identiteetti ja uusi asuinarkkitehtuuri toimisivat eheänä kokonaisuutena. Vanha 
tehdas voi toimia esimerkiksi julkisena työympäristönä ja siihen sulautuva 
uudisrakentaminen täydentäisi aluetta, elävöittäisi sitä ja edistäisi paikan 
yhteisöllisyyttä.

5.3   TULITIKKUTEHTAAN RAKENNUKSET

5.3.1 VANHA TULITIKKUTEHDAS, RAKENNUS A

Nykyisen tehtaan vanhempien osien ulkoasu näyttää olevan peräisin 
vuosisadan loppupuolelta, todennäköisesti juuri palon jälkeisestä 
rakennusvaiheesta. [28]
Vanhimmat osat tehtaasta on rakennettu puhtaaksi muuratusta punatiilestä. 
Vain muutamissa päädyissä on enää nähtävissä alkuperäistä 
muurausta. Tiiliseinän seinäpintaa jaottelee pilasterit, jotka ovat myös 
muurattu punatiilestä. Ikkunoiden yläosat ovat kaarevia ja ajan 
muuraustekniikka ja yksityiskohdat ihailtavaa kädentaitoa. Museokeskuk-
sen selonteon mukaan satulakattoon on myöhemmin lisätty kattoikkunat. 
Rakennuksen päätyyn on kirjattu tekstit KONEPAJA ja VALIMO. [29]

”Tehdasta on myöhemmin laajennettu, mutta ristinmuotoisen rakennuksen 
erottaa yhä selvästi nykyisestä rakennusmassasta”.[30] Sen luoteisosaa 
on myöhemmin pidennetty lisärakennuksella, jonka kaakkoisin osa kuuluu 
mahdollisesti jo vuonna 1901 päässä olleeseen jatkeeseen. Tämä tila on 
saattanut toimia esim. konehuoneena. Tämän puoleiseen osaan on 
myöhemmin liitetty useita lisärakennuksia ja alkuperäistä ristinmuotoista 
päätyä on lähes mahdoton erottaa nykypäivänä. [31]

15. Vanhan tulitikkutehtaan julkisivut
pohjois- ja eteläpääty

16. Kartta tehtaan rakennuksista



Osa lisärakennuksen osista on punatiiltä tai rapattua pintaa. Rakennuksen katot, lukuun ottamatta ruokalan pulpettikattoa, ovat satulakattoja, 
katemateriaalina pelti. Katot ovat paikka paikoin hyväkuntoisia, mutta lisäosissa on huomattavasti korjaamisen tarvetta. 
” Rakennuksen sisätiloissa on vanhemmissa osissa valkoiseksi maalattujen valurautapylväiden kannattama rautapalkeilla holvattu ajan 
tehdasrakennuksille tyypillinen katto. Valurautapylväitten kapiteelit ovat doorilaiset”.[32]  

 Luoteispäädyn jatke ja lounaisseinän lisärakennukset ovat ulkoasun perusteella todennäköisesti peräisin 1900-luvun alkupuolelta.[33]  
Rakennuksen lounaispuolella sijaitsee myös suojeltu korkea savupiippu ja koilliskulmassa on kulmasta ulkoneva pieni lisärakennus. Ristin eli 
vanhan tehdasosan lounaista puolta jatkettiin teräsbetonirakenteisella jatkeella vuoden 1952 piirustusten mukaan [34]. Tämä rakennus sisälsi 
asennushallin ja ruiskumaalaamon. Tehtaan kaakkoiskulman osa rakennettiin umpeen vuonna 1961-62. Tilaan sijoitettiin yhdenhuoneen 
käsittävä ruokailutila. Samassa yhteydessä lisättiin vanhan tehtaan koillispuolelle tehdas- ja varastotilan sisältävä lisärakennus.[35] 
Rakennuttajaksi mainitaan Turun museokeskuksen arkiston selonteon mukaan Auran Rautateollisuus Oy. Vuonna 1952 lisärakennuksen ja 
lounaispuolen laajennusten väliin jäävä osa on rakennettu umpeen.
Ensimmäiset  säilyneet piirustukset esittävät tontin ja rakennukset  vuodelta 1946, jolloin kiinteistö oli Merivaara Oy:n käytössä. ”Tässä 
vaiheessa oli em. ristin luoteinen osa jo pidennetty nykyiseen mittaansa, samoin lounaisseinään liittyvät laajennukset. Näiden muutosten 
rakennusajankohdat ja suunnittelijat eivät piirustusten puuttuessa ole tiedossa”. [36] 

 
5.3.2 RUUTIVARASTO, RAKENNUS B

Ilmeisesti aikoinaan ruuti tai kemikaalivarastona toiminut pieni 
rakennus kuuluu myös suojeltuihin rakennuksiin ( sr-1). 
Pinta-alaltaan rakennus on noin 30 m2. Rakennuksen 
rakennusajankohta ei ole selvillä, mutta se on mukana vuoden 
1901 maanjakokartassa. [37] ”Jo vuoden 1882 teollisuusilmoituk-
sessa puhutaan kahdesta kivisestä makasiinista. Mahdollisesti 
kyseessä on toinen näistä rakennuksista tai 1896 palon jälkeen 
pystytetty uusi rakennus”. [38]
Pohjaltaan neliskulmainen rakennus on muurattu tiilestä ja 
rapattu vaaleaksi. Rappaus on ajan saatteessa kulunut pois ja 
telttakatto on romahtanut alas. ”Seinäpintoja jaottelevat joka 
fasadissa kaksi nurkissa ja yksi keskellä oleva pilasteri”. [39] 
Ikkunoita rakennuksessa ei ole.
Ruutivaraston katolla sijaitsi ennen rautainen lohikäärmeviiri, 
tultasyöksevä lohikäärme, joka esiintyi myös aikanaan tulitik-
kutehtaan tulitikkurasioiden kannessa. Katon romahdettua alas 
viirin palaset on otettu talteen ja arkistoitu myöhempää käyttöä 
varten.17. Vanhan tulitikkutehtaan julkisivut

länsi- ja itäpäädyt



5.3.3 VARASTORAKENNUS, RAKENNUS C

Rakennus on ilmeisesti entinen varastorakennus ja on mainittu myös edellä mainitussa maajakokartassa.[40]  Rakennuksen rakennusajankohta 
ei ole selvillä, mutta kuten ruutivarasto, saattaa se olla peräisin ajalta ennen tulipaloa tai pystytetty pian sen jälkeen. [41] ”Tyylillisesti se 
sijoittuu 1800-luvun loppupuolelle. Pohjakaavaltaan pitkänomainen rakennus on puhtaaksi muurattua punatiiltä. Perusta on ainoastaan 
paikoitellen näkyvissä ja se on osittain betonia ja osittain luonnonkiveä”. [42] 
Ikkunoita rakennuksessa on alun perin ollut kummassakin julkisivussa kaksi, joiden päällä pienet ullakkoikkunat, toisessa päädyssä kaksi 
ikkunaa ja kolme ullakkoikkunaa, päädyn keskellä ovi. Rakennuksen satulakaton katteena on nykyään pelti. [43]  
Rakennus vaikuttaa hyväkuntoiselta ja hyvin säilyneeltä verrattaessa ruutivarastoon.  Ikkunoiden aukotus ullakkoikkunoiden osalta on 
päädyissä muuttunut, mutta muuten rakennus on säilyttänyt alkuperäisen muotonsa. Nykyään varastorakennus on toiminut Turun kovakromi 
Oy:n koneiden ym. varastotilana. 
Rakennus on kaavassa suojeltu (sr-1) ja sille on merkitty rakennusoikeutta 130 m2. [44] Kaavallisesti rakennus kuuluu asuinkerrostalojen 
korttelialueeseen  AK-3 .  Rakennukseen on sallittu  kaavamääräyksellä ullakon  rakentaminen, jonka kerrosala saa olla  1/2  1.kerroksen 
alasta.  Aikanaan rakennuksessa on ollut varastoparvi.  Kaavan mukaan asuminen  on rakennuksen mahdollinen käyttötarkoitus. [45]

5.3.4 TEHDASRAKENNUKSEN LAAJENNUSOSA

 Rakennukset A ,B ja C eli Vanha tulitikkutehdas laajennuksineen, ruutivarasto ja varastorakennus kuuluvat suojeltuihin rakennuksiin. 
1910- luvulla  rakennetun Tapani-laattarakenteisen tehdasosan purkamisesta on annettu vuonna 2007 Turun kaupungin rakennusvalvonnan 
taholta purkamisen salliva lausunto. Alueelle on vahvistettu vuonna 2006 asemakaava, jossa kyseenomaista rakennusta ei ole suojeltu.  
Rakennus voidaan korvata vastaavankokoisella uudella rakennuksella samassa paikassa.  Kaavassa laajennusosalle on piirretty nykyisen 
mukainen 2-kerroksisen rakennuksen rakennusala ja annettu rakennusoikeutta 700m2.
Tapanilaatta on turkulaisen tehtailija Juho Tapanin vuosisadan alussa kehittämä rakennusjärjestelmä , jota käytettiin Turussa ja Helsingissä 
1920-luvulla. [46] Tapanilaatta oli rautabetoninen laatta, josta muurattiin talon ulkoseinät, väliseinät ja välipohjalaatat.[47] Eräässä mielessä 
Tapanilaatta oli myöhemmän elementtitekniikan edeltäjä. Vaikka Tapanilaatta oli teknisesti pätevä, se ei saavuttanut laajempaa menestystä 
ja jäi kuriositeetiksi rakennusteknologian historiassa. [48]
Rakennusteknisen historiansa takia laajennusosa olisi säilyttämisen arvoinen ja siksi olen suunnitelmani osassa vaihtoehdoista säilyttänyt 
tehtaan laajennusosan.
Tehdas valmisti aikoinaan mm. maitotonkkia ja paloruiskuja ja  oli toiminnassa vuoteen 1977 asti. Sen jälkeen kaksikerroksisessa 
rakennuksessa on toiminut autokorjaamo ja lasikuitualan yritys. [49]

5.3.5  MUUT PURETTAVAT RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

Tontin muilla rakennuksilla tai katoksilla ei ole merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa eikä niillä ole suojelumerkintää kaavassa. 
Parhaillaan purettavana olevan osan tilalle tullaan rakentamaan kaavan mukaan kaksi kolmekerroksista asuinkerrostaloa.



”Koti on identiteetin projektio ja perusta, ei ainoastaan yksilön vaan myös perheen.  Kodin 
olemassaolo, yksityiselämän suojaus julkisuudelta, luo yhteiskuntarakennetta. Koti 
määrittelee yksityisyyden ja julkisuuden rajat.” Juhani Pallasmaa[50]

Alueen paikalliset ominaispiirteet ovat mainio lähtökohta identiteetin kehittämiselle, esim-
erkiksi Tulitikkumäen alueen paikalliset ominaispiirteet on löydettävissä sen historiasta ja 
ajallisista kerrostumista.
Tunnistettavuutta parantavat omaleimainen arkkitehtuuri ja maamerkkien käyttäminen. [51]  
Arkkitehtuurin näyttävyys, kokemuksellisuus ja persoonallisuus vahvistavat identiteettiä ja 
paikan me-henkeä. Tietyt ajalliset kerrostumat, historian jatkuvuuden vaaliminen sekä pai-
kanhengen jatkaminen tuo ympäristöön turvallisen tuntuista pysyvyyttä. [52] Asukkailla pitäisi 
olla myös mahdollisuus muunnella ja rakentaa persoonallista lähiympäristöään. Asukkaiden 
pysyvyys mahdollistaa kiintymisen paikkaan ja luo pohjaa alueen identiteetin kehittymiselle. 
Pysyvyyden tai voimakkaan identiteetin mukana muodostuu voimakas side alueeseen ja sen 
myötä vastuunkantoa lähiympäristöstä.[53]

”Vahva paikallinen identiteetti tarkoittaa, että alueella on selvä oma luonne ja yhteisöllisyys, 
joka erottaa sen muista alueista. ”[54] Tietyllä tavalla omaleimainen alue koetaan erityiseksi 
ja tällaisen alueen asukkaat ovat varmastikin kiinnostuneita asuinalueestaan, sen viihtyi-
syydestä sekä jatkuvasta kehittämisestä. 

Yhteisöllisyys, varsinkin tehdasväen keskuudessa, on leimannut Tikkumäen tulitikkutehtaan 
aluetta kautta aikojen. Kadotetun identiteetin löytämiseksi pitäisi alueen yhteisöllisyyttä  
edistää ja tukea mielekkäillä, alueelle sopivilla palveluilla, työpaikoilla sekä omaleimaisella 
asuntoarkkitehtuurilla. ”Alueen identiteetti liittyy kiinteästi myös sosiaaliseen turvallisuuteen, 
sillä paikallinen identiteetti on merkittävä tekijä yhteisöllisyyden rakentumisessa”.[55]

Asukkaiden omat kokemukset  alueesta ovat  tärkeämpää kuin alueen maine muiden silm-
issä. Hyvä  maine on tärkeä saavuttaa, koska negatiiviset mielikuvat voivat karkottaa uu-
sia asukkaita ja yrityksiä ja toimintaa, jotka puolestaan ovat  tärkeitä alueen elävyyden ja 
pysyvyyden kannalta. Leimautuminen huonoksi alueeksi voi johtaa kierteeseen, jossa hyvin 
toimeentulevat alkavat karttaa aluetta ja alue alkaa kärsiä huono-osaisuuden keskittymisestä. 
[56] Tikkumäkeäisille onkin tarpeen rakentaa yhteisöllinen ja mielekäs ympäristö, jonka eteen 
asukkaat ovat valmiit tekemään työtä.

6. SALAPERÄINEN TIE KÄY SISÄÄNPÄIN
6.1IDENTITEETTI ARKKITEHTUURISSA JA SEN SOVELTAMINEN TIKKUMÄKEEN 

18. Vanhan tehtaan purettava laajennusosa

19. Alueen maamerkki?



Sisällöllisesti tärkeää olisi kuitenkin löytää sellaisia tunneperäisiä toimintoja, jotka 
vahvistavat identiteettiä, yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä. Näiden toimintojen avulla 
aluetta voidaan elävöittää lisäksi yhteiskunnallisesti.

Toisinaan myös sellaiset omaleimaiset piirteet, joita ei perinteisesti mielletä positiivisiksi, 
saattavat kääntyä voimavaroiksi. Kielteiseksi asiaksi Tulitikkumäen asukkaat kokivat 
korkean muurimaisen aidan, joka aikanaan erotti torpat ja  tehtaan muusta alueesta.  
Tikkumäen tehtaan ja uuden rakennuskannan alue voisi tulevaisuuden suunnitelmissani 
kätkeä sisäänsä kiehtovan ja miellyttävän paikan, joka herättäisi ulkopuolisten mielenkiin-
non. Tulitikkumäen kielteistä piirrettä kuvasti aikanaan torppia ja tehdasta muusta alueesta 
erottava korkea muurimainen aita. Uuden asumisen ja toimintojen muurin, tikkumäen 
tehtaan ja uudenrakennuskannan rajaama ja suojaama alue voisi kätkeä sisäänsä 
kiehtovan ja miellyttävän paikan, joka saisi ulkopuolisetkin uteliaiksi.

6.2 TUNNISTETTAVAT JA YKSILÖLLISET PAIKAT JA ALUEET

Paikan identiteetin muodostumisessa on mielestäni kyse myös kyvystä luoda uudenlaista ympäristöä 
yksitotisen ja persoonattomuuden sijaan. Tunnistettava ja monimuotoinen arkkitehtuuri ei ehkä ole kustan-
nustehokasta, mutta onnistuessaan se luo alueelle jopa pidemmän elinkaaren. Tällä voitaisiin välttää ainakin 
osa uudisrakentamisen ja purkamisen heiluriliikkeestä. Ideaalia olisi, että samaa rakennusta voisi pienillä 
korjauksilla soveltaa eri käyttötarkoituksiin tai muuntaa tilantarpeiden mukaan. Joustavuus olisi huomioitu jo 
suunnitteluvaiheessa.
Alvar Aallon teekkarikylä Otaniemessä on yksi merkki alueellisesta identiteetistä. Punatiilisen massan ja 
selkeän arkkitehtuurin toistuminen ympäristössä ei mielestäni korosta monotonisuutta, vaan pikemminkin 
korostaa alueellista yhteenkuuluvuutta. Kustannustehokkaasti rakennetun rakennuksen tilalle on sen van-
hetessa suunniteltava ja tehtävä uusi, jota voidaan korjata ja uudistaa  kerta toisensa jälkeen. Ekologisuutta 
ei tulisi ajatella ainoastaan uusissa energiaratkaisuissa. Ekologisuuden tulee toteutua  materiaaleissa ja koko 
rakennuksen elinkaaressa.
Tunnistettavuutta lisää mm. materiaalien ja värien käyttö sekä vaihtelu, erilaiset maamerkit, arkkitehtuurin 
omaleimaisuus, julkiset taideteokset ja aukiot sekä maantieteelliset maastonmuodot. [57] Tunnistettavuuden 
lisäksi nämä tietynlaiset ominaispiirteet helpottavat varmasti myös alueella liikkumista ja suunnistusta. 
”Tarpeen olisikin luoda eri alueille leimautumispisteitä, elementtejä, joihin asukkaille syntyy jonkinlainen 
suhde”.[58]  Ihmiset poimivat ympäristöstä erilaisia elementtejä, jotka kokevat tutuiksi tai miellyttäviksi ja jotka 
edistävät sitoutumista alueelle. [59]

19. Timberyard Housing, 
Cork Street, Dublin

20. (alempi)
Alvar Aallon Otaniemen kampus-
asutusta



Toimivaa ympäristöä ei kannata lähteä päivittämään vaan päivittämisen takia, vaan ajalliset kerrostumat ympäristössä saavat näkyä. 
Ne muistuttavat oman aikansa arkkitehtuurista ja elämäntavoista sekä rikastuttavat ympäristöä. 

Alueelliset kerrostumat ympärillämme kertovat menneestä ja antavat ihmiselle ajallista perspektiiviä, millaista oli ennen, millaista on nyt ja 
millaista ympäristö voi olla tulevaisuudessa. Ympäristöstä huolehtiminen kuuluu kaikille. Arkkitehdeille kuuluu vastuu ympäristön ekologisesta 
ja yhteisöllisestä suunnittelusta. Toteutuminen on ihmisten käsissä.

21. Vanha Turun kartta, josta Tikkumäen 
vanha tehdas ja tehdaslaue erottuu



7. SUUNNITTELUTYÖ



TIKKUMÄEN TORNI

TIKKUMÄEN TORPAT

TIKKUMÄEN TIKKUASKIT

TIKKUMÄEN KIVIMUURI



7.1 Tultasyöksevä lohikäärme ja neljä konseptia

Tulitikkutehtaan konsepteilla esitetään neljä erilaista tapaa ratkaista alueen tontinkäyttö. Konseptit pyrkivät tarjoamaan eri näkökulmista, sekä 
asumisen että massoittelun suhteen mielekästä arkkitehtuuria sekä yksilöityä asumistapoja. Suunnittelun teemat taulukkoon olen koonnut kah-
deksan tarkastelun kategoriaa. Alla mainitut kahdeksan kategoriaa on listattu konsepteissani tärkeimpinä tarkastelupiirteinä. 
Erityyppisillä massoilla saadaan kytkettyä sopivat toiminnot sekä asumistyypit alueelle. Konseptien pohdinnassa on otettu huomioon turkulaisen 
rakennuskannan tarpeet sekä mietitty toteutettavuuden kannalta realistisia vaihtoehtoja. Kestävän kehityksen ja ekologisuuden suhteen konseptit 
pyrkivät rakennusten pitkään elinkaareen ja tehokkaaseen rakentamiseen erityisasumisen keinoin.  Erityisasuminen tai tarkemmin käyttäjilleen 
räätälöity asuminen mahdollistaa erityyppisiä asuntoratkaisuja Tikkumäen alueella.
Suunnittelun teemoilla haen vaihtoehtoista lähestymistapaa suhteessa kaavoitukseen. Suunnittelun teema-taulukkoon kootaan keskeisimmät 
mielekkään asumisympäristön piirteet.

1. Massoittelu
- Rakennettavan massan muuntelu, erilaisia tapoja käsitellä tonttia massoittelun suhteen
Kategoriassa pohditaan massan ja tyhjän tilan suhdetta sekä mielekkyyttä. Rakennettavan massan ja rakentamattoman suhde voi vaihdella 
tiukasta väljään. Neljä konseptiani muodostuu umpikorttelimaisen tiheästi rakennetusta massasta (Tikkuaskit), viuhkamaisesta suurkorttelimas-
sasta (Torpat), alueen kahtia jakavasta massasta (Kivimuuri) sekä pistemäisestä tornimassasta (Torni). Konsepteissani on ratkaistu massoittelu 
suhteessa olemassa olevaan kaavaan erilailla. Kaavanmukaisia piirteitä on kuitenkin huomioitu joissain konsepteissa mm. materiaalien ja harjan 
muotojen osalta. 

2. Piha
- Ulkotilojen suhde rakennettavaan ja olemassa olevaan massaan
Pihatilojen luonteet: julkinen, puolijulkinen ja yksityinen vaihtelevat suunnitelmissani. Pihatilan suunnittelun tärkeys korostuu vanhan rakentami-
sen ja uuden rakentamisen yhdistämisen takia. Julkiset palvelut ja aktiviteetit, työtilat, toimistotilat sekä yleinen oleskelu vaativat viihtyisyyden ta-
kia pihatilojen tarkastelua. Pihatilan ja erotettavan parveketilan tärkeys korostuu myös asumisessa. Oman pihan tai vastaavanlaisen tilan luomi-
nen kotiin on tärkeää myös keskusta-asujalle. Urbaanissa ympäristössä asuttaessa henkilökohtaiset pihatilat muodostuvat kuitenkin tehokkaasta 
ympäristöstä johtuen suhteellisen julkisiksi.



3. Elämyksellisyys asumisessa, erityispiirteet, taide ja omaleimaisuus
- Taidemarginaalit asumiseen!
Julkisen rakentamisen piirissä on usein projektissa esitetty tietty prosentti, jota hankkeesta käytetään taiteeseen tai muun es-
teettisen elämyksen luomiseen. Kuten jokaisella hyvällä taululla on kohta, mikä  kiinnittää katsojan huomion, pitäisi mielestäni 
arkkitehtuurissa ja asumisessa olla myös tällainen piste. Olisi tarpeen luoda eräänlainen elämyksen ja taiteen marginaali asu-
miseen, jonka avulla luodaan uusia merkityksiä paikoille.
Jokaisessa konseptissa olen pyrkinyt luomaan tietyn omaleimaisuuden tai elämyksen osana asuntoarkkitehtuuria. Usein muis-
tettavat paikat tai asiat ovat sellaisia joihin muodostuu jokin merkitys. Turussa tällaisia tunnistettavia paikkoja ovat muun mu-
assa myllytunneli, missä sijaitsee Gaian silmä tai aurajoenranta, missä kalan tai merenneidon pyrstö eli Harmonia suihkuläh-
deveistos on. Turun Gaian silmä myllytunnelissa on periaatteessa vain julkisen tilan taideteos, sininen katseen keräävä piste. 
Vanhalle myllytunnelille se on kuitenkin antanut, uudenlaista tunnistettavuutta. 

4. Toiminnot, palvelut ja vanhaan tehtaan yhdistäminen
Tutkittuani ja digitoituani vanhoja tulitikkutehtaan rakennuksia totesin, ettei se välttämättä sellaisenaan, eikä ainakaan kovin 
helposti sovellu asumisen tiloiksi. Erään tyyppiset ateljee- tai loft-asunnot voisivat olla mahdollisia vanhan tehtaan rakennuk-
seen, mutta muuten päivänvalon saaminen asuntoihin olisi haasteellista ainakin toisen kerroksen tiloissa. Koska vanha tehdas-
rakennus on suurimmaksi osaksi rakennuslailla suojeltu, on sen rankka aukottaminen tai muu suurempi muokkaus myös mie-
lestäni kyseenalaista ja tulisi tehdä hienovaraisesti.
Konsepteissani olen esittänyt viitteellisesti minkälaisia toiminnan tai palveluiden tiloja vanhaan tehtaaseen voisi sijoittaa. Ta-
voitteena olisi, että se palvelisi myös uutta asuinaluetta. Palveluiden ja asumisen yhdistämisellä aluetta voitaisiin elävöittää ja 
vanhaan tehtaaseen sijoittaa sinne sopivia tiloja. Vanhaan tehtaaseen sijoitettavien palveluiden avulla olisi sen kunnostaminen 
mielekästä ja mahdollisesti jopa tuottavaa.
Olen siis suhtautunut vanhaan tehtaaseen suojeltavana, herkkänä asumiselämyksien ja palveluiden lisätilana ja tehnyt selkeän 
kahtiajaon uuden rakennettavan asumiskannan ja tehtaan välille. Uudet asuinrakennukset pystyvät vastaamaan tekniikaltaan, 
lämmöneristyksiltään ja määräyksiltään paremmin asumisen tarpeisiin tänä päivänä. Vanha tehdas on kuitenkin paikan identi-
teetin, massoittelun, arkkitehtuurin sekä muodonannon selkeä lähtökohta, innoittaja että haaste.
Tikkumäen ja Kähärin alueella vallitsee selkeä asuinrakentamisen ympäristö, mutta palveluiden sijainti on rajautunut edelleen 
täysin alueen ulkopuolelle Satakunnantien varteen. Kovaa vauhtia kasvava Tikkumäen ympäristö kaipaisi tulevaisuudessa pal-
veluita asumisen  tueksi ja lisäksi.

5. Tilalliset järjestelyt ja logistiikka
Tilalliset järjestelyt ja logistiikka tarkoittavat toiminnallisia järjestelyjä alueella. Jokaisessa neljässä konseptissa olen ehdotta-
nut autopaikoituksen sijoittamista maanalaiseen parkkihalliin, jonne voidaan lisäksi sijoittaa teknisiä tiloja, varastotiloja sekä 
väestönsuoja. Täten pihapiirin ja rakennusten välisen tilan luominen on mielekkäämpää ja helpompaa sekä se mahdollistaa 
vapaamman liikkumisen alueella. Hektisimpiin kohtiin, kadun varteen olen sijoittanut toimisto- ja työtiloja sekä liiketiloja. Ne ovat 
helposti saavutettavissa ja mielekkäitä toiminnanharjoittamisen tiloja, alueen sijaitessa keskustan läheisyydessä. 



5. Tilalliset järjestelyt ja logistiikka
Tilalliset järjestelyt ja logistiikka tarkoittavat toiminnallisia järjestelyjä alueella. Jokaisessa neljässä konseptissa 
olen ehdottanut autopaikoituksen sijoittamista maanalaiseen parkkihalliin, jonne voidaan lisäksi sijoittaa teknisiä 
tiloja, varastotiloja sekä väestönsuoja. Täten pihapiirin ja rakennusten välisen tilan luominen on mielekkäämpää 
ja helpompaa sekä se mahdollistaa vapaamman liikkumisen alueella. Hektisimpiin kohtiin, kadun varteen olen 
sijoittanut toimisto- ja työtiloja sekä liiketiloja. Ne ovat helposti saavutettavissa ja mielekkäitä toiminnanharjoitta-
misen tiloja, alueen sijaitessa keskustan läheisyydessä. 

6. Asuminen, asunnot ja erityisasumisen piirteet
Kaikki konseptien asunnot ovat erityisasumiseen liittyviä ratkaisuja eli tarkemmin käyttäjilleen räätälöityjä asun-
toja. Kussakin konseptissa olen halunnut korostaa asumisen kentän monimuotoisuutta. Nykyinen asuintuotanto 
vastaa huonosti koko ihmiskirjon vaatimuksiin. Konsepteissani olen nostanut esiin väliaikaisen asumisen, yhtei-
söllisen hoiva- tai palveluasumisen, opiskelija-asumisen sekä nuorten perheiden asumisen teemat.
Kaikkia asuinryhmiä yhdistää jossain määrin asumisen väliaikaisuus, mutta myös tilantarpeen ja palveluiden 
muuttuminen. Niin ideaalilta kuin kuulostaakin luoda kaikkia palveleva pohjaratkaisu, en tiedä onko se mahdol-
lista. Tavoitteenani on ollut nostaa esiin erityyppisten ryhmien asumisen tarpeet ja omaleimaisuudet. Ideaalia 
olisi, että uudenlaisia asumiskonsepteja, voitaisiin toteuttaa kokeiluna tulevaisuudessa Tikkumäkeen.

7. Asukas
Nykypäivän arkkitehtuurissa unohtuu usein kohde jolle asuntoa, kotia suunnitellaan. Asunnot on suunniteltu 
usein siten, että niihin juurtuminen on vaikeaa ja henkilökohtainen sisustaminen on rajoittunutta. Asukkaalle jää 
vain asunnon somistus tai koristelu.
Oli asukas sitten seniori, opiskelija, pariskunta, nuori perhe tai jotain tältä väliltä, emme voi ajatella yhden ratkai-
sun sopivan kaikkien tarpeisiin. Esimerkiksi nuorten pariskuntien tilantarve saattaa äkillisesti muuttua lapsen tu-
lon yhteydessä. Tällöin tilan muuntelun mahdollisuus olisi erittäin tärkeää asumisen piirissä, pois muuton sijasta. 
Yhtälailla ikäihmisen yleiskunto saattaa muuttua nopeastikin huonompaan suuntaan ja poismuuton sijasta olisi 
mielekästä että asumisen ympäristö kykenisi vastaamaan myös tällöin terveydentilan muutoksiin.

8. Materiaalit, detaljit ja innovaatiot
Kategoriassa selvitetään rakennuksiin ja asuntoihin liittyviä detaljitason ratkaisuja. Lisäksi kartoitan materiaalien 
käyttöä rakennuksissa ja julkisivuissa sekä asunnon sisäisiä teknisiä ratkaisuja tai omaleimaisuuksia. Paika-
nidentiteetin korostavia materiaalivalintoja esimerkiksi tiilen käyttöä on useassa konseptissa haluttu korostaa 
alueen yhteneväisyyden vuoksi. Erilaiset detaljitason ratkaisut tai innovaatiot kuten märkätilaratkaisujen tai par-
vitilojen erityislaatuisuudet käydään läpi kategoriassa.



1 2 3 4

7.2 SUUNNITTELUN TEEMAT TAULUKKO

TIKKUMÄEN TIKKUASKIT TIKKUMÄEN TORPAT TIKKUMÄEN TORNI TIKKUMÄEN KIVIMUURI

-”Perinteinen muotokieli” 
-Torppamaiiivis kylä
-Koko tontin täyttävä massa
-Tulitikkuaskit
-Mutkitteleva raitti

-Viuhka tai ratasmainen muotokieli
-Torppamaisen tiivis kylä
-Suuntia ja näkymiä hakeva massoittelu
-Uudenlainen harjakatto
-Suurkortteli idea

-Tornitalo “utopia”
-Keskitetty asuminen, pistemäinen korkea 
massa
-Julkisen tilojen ja oleskelun reitti

-Alueen selkeä kahtiajako
-Vanha ja uusi puoli
-Keskeltä avoin massa
-Kuori ja ydin ajatus
-Näkymät kohti vanhaa tehdasta

-Pihakansi ratkaisu/ pedastoli
-Suljettu sisämaailma
-Julkiset, puolijulkiset ja yksityiset pihatilat
-Pienet pihapalstat
-Luiskin ja portain katutasosta 
saavutettava pihakansi 

-Sisäpiha, jota kiertävät massat suojaavat
-Pihatilat nostettu yksityisyyden
rajaamiseksi, pihoja myös työtilojen päällä
-Asuntoon avautuva piha
-Omakotitalomaiset kodit veden äärellä

-Puistomainen piha muodostuu reitin 
varrelle
-Julkinen katettu reitti vie puiston läpi kohti 
palveluita
-Reitin varrella voi tarkkailla ympäröivää 
ympäristöä

-Piha rakennuksen sisällä ajatus
-Julkinen ulkopiha
-Katettu puolijulkinen sisäpiha tai atrium

-Yhtenevät materiaalit: tiili
-Yksinkertaistaminen
-Lasikäytävät valosiiloina
-Sisäpihan pihatikkuaski/ verkkotalo
julkisena ulko-oleskeluntilana

-Vesi elementtinä
-Yllätys momentti sisäpuolella
-Ns. laiturilta kotiin
-Lammen käyttö luisteluun lapsille talvella

-lohikäärme, liekki, reitti, aita
-Sisäinen labyrintti: tila ja värielämys 
arjessa

-Shakespeare teatteri
-Sisäpuoli vs. ulkopuoli
-Katettu iso ulkotila
-Spa/ hyvinvointi ja virkistys sekä ulkoallas

-Vuokrattava juhlatila
-Kokoustiloja
-Ravintola
-Matkailua tukevia palveluita

-Päiväkoti
-Kivijalkakauppa
-Paja- ja verstastiloja
-Nuorisotiloja
-Vuokrattava juhlakeskus

-Opiskelunlisätilat, taiteilijoiden työtilat, tutkijat
-Läheinen yhteys Locomoon
-Tiede ja taide kohtaavat
-Yrityshautomo

-Hoiva- tai ryhmäkotiasumisen lisätilat:
-Terveydenhoito
-Kuntoutustilat
-Apteekki
-Virkistys ja työskentely verstaat
-Kuntosali

2. PIHA

3. ELÄMYKSELLISYYS ASUMISESSA, ERITYISPIIRTEET, TAIDE JA OMALEIMAISUUS

4. TOIMINNOT, PALVELUT JA VANHAN TEHTAAN YHDISTÄMINEN

1. MASSOITTELU



1. TIKKUMÄEN TIKKUASKIT

6. TILALLISET JÄRJESTELYT JA LOGISTIIKKA

5. ASUMINEN, ASUNNOT JA ERITYISASUMISEN PIIRTEET

7. ASUKAS

8. DETALJIT, INNOVAATIOT JA MATERIAALIT

-Asumisen tilapäisyys
-Huoneistohotelli tyyppinen asuminen
-Vuokrattavt huoneet ja loft tyypisiä 
vuokrattavia asuntoja
-Jaettuja yhteistiloja mm. sauna, 
oleskelu ja keittiöt hostellityyppisesti

-Pysyvä asuminen
-Asuttavan tilan variointi
-”Kodin sydän”: märkätila + tekniikka pak-
etti, jonka ympärille tilat muodostuvat
(vrt. rintamiestalo ja japanilainen 
tatamiasunto)
-Laajennettava koottava parviratkaisu
-Tilan tarpeiden muuttumisen suhteen 
muunneltava ratkaisu

-”Pidempi väliaikainen”, tehokas asuminen
-Opiskelijoiden minimi asuminen
-Asumisen torni rajattu puhtaasti 
asumiseen
-Oleskelun ja palvelun tilat katutasossa 
sekä julkisella oleskelun reitillä

-Väliaikainen asuminen
-Seurakoti, hoivakoti, palvelukoti tyyppinen 
asuminen
-Yhteisöllinen asuminen
-Asunto, jossa lepo ja sunsaat valoisat 
yhteisölliset tilat, jossa muu toiminta
-Yheteisöllisyys elämänvaiheeseen, jossa 
laajasta tukiverkostosta ja sosiaalisesta 
kontakteista eniten hyötyä

-Autohalli,tekniikka,Vss ja varastotilat 
sijaitsevat kellarissa
-Katutasossa liikehuoneistot, työtilat,
vastaanotto ja muut julkisemmat 
palvelut
-Katutasosta maanalainen yhteys 
vanhaan tehtaaseen

-Autohalli,tekniikka,Vss ja varastotilat sijait-
sevat kellarissa
-Pihakansi, jossa liike- tai työhuoneistoja ja 
asumisen lisätiloja
-Työtilojen päällinen katto toimii 
2.kerroksen pihatiloina
-Alueelliset palvelut vanhassa tehtaassa

-Autohalli,tekniikka,Vss ja varastotilat sijait-
sevat kellarissa
-1.kerroksessa oleskelutiloja ja sisääntu-
loaula sekä asunnot
-2-7.kerroksessa asunnot
-8.kerroksessa saunaosasto

-Autohalli,tekniikka,Vss ja varastotilat sijait-
sevat kellarissa
-Katutason palvelut: Spa/ hyvinvointi-
virkistys, ravintola ja kahvila, pesula ja 
muita palveluita
-1. kerroksen palvelu ja liiketiloista yhteys 
suojattuun sisäpihaan

-Esimerkiksi vuokratyöläiset
-Kaikki tilapäisen asumisen tarpeessa 
olevat
- Pidemmät työ/koulutusjaksot mah-
dollistava asumisen keskus
-Juhlatilan vieraat, matkustelijat
-

-Nuoret perheet
-Tilantarpeen ja elämäntavan muutokset 
huomioon ottava asuinpaikka
-Urbaani turkulainen “omakotitalo ihanteel-
la”, veden äärellä

-Opiskelijat
-Humanistit
-Taiteilijat

-Senioirit ja ikäihmiset
-Yhteisöllisesti asumista kaipaavat
-Seuraa ja tukiverkostoa tarvitsevat
-Asumista helpottavia palveluita kaipaavat

-Märkätila- ja tekniikkapääty 
sekä oleskelun ja levon pääty
-Avattavat “julkisivut”, piha kodissa
-Kattoterassit
-Punatiili ja lasi materiaaleina

-”Kodin sydän”-paketti:
kierrettävä märkätila- ja tekniikkapaketti
-Itsestään kantava parviratkaisu:
massiivinen liimapuulattialankku
-Muuntuvat tilat, sermein rajattavat tilat
-Puu materiaalina

- Rei`itetty metallilevy ja lasi materiaalina
-Tehokkaat pienet pohjaratkaisut

-”Kodin sydän “-vessapaketti
-Kaluste seinät: 600mm leveä kalusteiden 
täyttämät seinät kiertävät huonetilaa 
mahdollistaen huoneessa estteettömän ja 
tehokkaan kalustamisen
-Esteettömyys asumisessa 

1. TIKKUMÄEN TORPAT 1. TIKKUMÄEN TORNI 1. TIKKUMÄEN KIVIMUURI





7.3 MODUULIEN TYPOLOGIAA

1 2 3 4
TIKKUMÄEN TIKKUASKIT TIKKUMÄEN TORPAT TIKKUMÄEN TORNI TIKKUMÄEN KIVIMUURI

Huonetilat muodostuvat täs-
sä konseptissa pääasiallisesti 
tikkuaskimassan eli asunnon 
kolmijaosta. Märkätilapaketti eli 
wc- ja kylpytilat sijaitsevat käy-
tävän ja sisääntulon päädyssä. 
Keskiosassa massaa sijaitsee 
keittiö ja ruokailutilat, jonka 
yhteydessä on toisen kerroksen 
parvelle vievä porras. Ulkotilaan 
avoin pääty toimii pääasiallisesti 
oleskelutilana tai tiiviimmissä 
tikkuaskeissa niistä on erotet-
tavissa myös makuuhuonetila. 
Makuu- ja lepotilat sekä osittain 
parveketilat on sijoitettu loft-
asunnon ylimpään kerrokseen.

Tässä konseptissa huonetilat muo-
dostuvat märkä- ja teknistentilojen 
eli kodin sydämen ympärille. Ajatus 
mukailee perinteisen rintamamies-
talon ideologiaa. Rintamamiesta-
lossa yhden rakennuksen keskellä 
olevan savupiipun ympärille si-
joitettiin kaikki asuintilat (lainaus 
Wikipedia rintamiestalo). Tikkumä-
en torpat konseptissa huonetilat 
muodostuvat kodin sydämen eli 
tekniikan sisältämän paketin ym-
pärille. Huonetilat voidaan erotella 
joko sermein, seinäkkein tai olla 
erottelematta. Asunnosta muo-
dostuu kierrettävä tila, jonka tar-
koituksena on muuntua asukkaan 
tilantarpeiden vaihteluille. Parvelle 
vievä porras sisältyy kodin sydän 
pakettiin ja muunneltava parvitila 
rakentuu sen päälle.

Tikkumäen tornin tilallinen ratkai-
su on periaatteessa Tikkuaskien 
ja Torppien muunnelma. Siinä 
huonetilat muodostuvat sisään-
käynnin yhteyteen ja toisaalta 
tekniset tilat ovat asukkaan kier-
rettävissä kuten Torppa ratkaisus-
sa. Märkätila ja keittiö sijaitsevat 
torni rakennuksen sisäosassa, 
mahdollistaen asuntojen avau-
tumisen useampaan suuntaan. 
Ratkaisussa huonetilat on eroteltu 
kuitenkin perinteisemmin huo-
neiksi kuin Torppa ratkaisussa. 
Ratkaisu mahdollistaa perinteisen 
soluasumisen.

Huonetilat muodostuvat kier-
rettävän märkätilapaketin 
ympärille. Tässä konseptissa 
esteettömyyttä on korostettu 
sen käyttäjäryhmälle sopivak-
si. Kalusteet kiertävät ympäri 
asunnon seiniä mahdollistaen 
niiden esteettömän käytön. Ko-
din sydän periaate toistuu tässä 
konseptissa märkätilaratkaisun 
muodossa. Märkätilapaketin 
ympärille muodostuvat tilat ovat 
ns. vapaata kierrettävää tilaa, 
joita voidaan rajata seinäkkein 
sermein tai verhoin, jolloin huo-
neisto soveltuu myös useam-
malle asukkaalle.



1. TIKKUMÄEN TIKKUASKIT



7. 4 TIKKUMÄEN TIKKUASKIT
1. MASSOITTELU

2. PIHA

Tikkumäen Tikkuaskit ovat perinteiseen harjakattomaiseen 
muotokieleen ja tiiviin kylämäisen massoitteluun perustuva 
konsepti, jossa massan luominen tukee paikallisen iden-
titeetin syntyä perinteisestä näkökulmasta. Tulitikkuaski-
maiset massat muodostavat mutkittelevan reitin kohti van-
haa tehdasta. Katutason yläpuolelle nostettuun sisäpihaan 
muodostuu pieniä ja mielenkiintoisia tiloja ja tilasarjoja. 
Tikkuaskien rykelmät voidaan jakaa massallisesti neljään 
eri rakennukseen. Pitkiä harjakaton muotoisia tikkuaskeja 
lävistää keskeltä valoisa käytävätila, joka ryhmittelee mas-
soja sisältä pienempiin yksiköihin. Pitkänmallinen massoja 
lävistävä käytävä tuo myös rakennuksen sisälle valoa. 
Tilapäiseen asumiseen tarkoitettu konsepti luo pitkänmallis-
en käytävätilan varteen myös yhteisöllisiä ja kokoavia tiloja. 
Konseptin tontinkäyttö perustuu rakennusten rykelmään, 
joka täyttää lähes koko suunnittelualueen massallisesti. Su-
unnittelualueen ja tontin tiivisti rajaama jalusta muodostaa 
selkeän muurimaisen massan, jonka päälle tikkuaskimas-
sat on nostettu. Konsepti perustuu tilapäiseen huoneisto-
hotellimaiseen asumiseen, mutta mahdollistaa haluttaessa 
pysyvämmänkin asumisen alueella.

Julkisen katutilan ja puolijulkisen pihan rajaaminen kan-
si- tai jalustaratkaisulla korostaa suljetun sisämaailman ja 
pienien pihapalstojen omaleimaisuutta. Julkisemmat kadun 
varteen rajautuvat tilat on erotettu selkeästi yläkannen pi-
hoista. Yksityisemmät huoneistohotellin pihat muodostuvat 
vieriviereen rakennettujen tikkuaskimassojen eteen. Lisäksi 
pihakannelle muodostuu läpikuljettava reitti, joka on saavu-
tettavissa jalustan kolmelta sivulta.



3. ELÄMYKSELLISYYS ASUMISESSA, ERITYISPIIRTEET, TAIDE JA OMALEIMAISUUS

27.Villa Annamaria Kastanienbaum 28.Pentti Lumikangas

29.Pentti Lumikangas

Yhtenevillä materiaaliratkaisuilla saadaan alueesta luotua 
eheä kokoisuus, jota muotokielen yksinkertaisuus korostaa. 
Punatiiliset Tikkuaskit muodostavat vieriviereen sijoiteltuina 
kokonaisuuden jota massojen kokoeroilla voidaan rikkoa. 
Massan muuntelun myötä luodaan tikkuaskien eteen myös 
yksityisempiä pihatiloja. 

Käytävämäiset lasirakenteet virittävät elämyksellistä tun-
nelmaa tikkuaskien sisällä. Lasinen käytävärakenne rikkoo 
poikittaissuunnassa massat ja valaisee sisätiloja sekä yl-
häältä että päädyistä. Yksi lasikäytävistä halkaisee pihakan-
nella sijaitsevan ulko-oleskelutilan. Sisäpihan kohokohdaksi 
ja katseen vangitsijaksi muodostuu tämä ”pihatikkuaski”, 
alueen asukkaiden käytettävissä oleva yhteisöllinen pihara-
kennus.  
Verkkotalomaisen kevyt rakennus eroaa materiaaliltaan ja 
käytöltään muista ja on varsinkin kevät-, kesä- ja syysaikaan 
keskeinen ja miellyttävä ulko-oleskelutila. 
Verkkotaloksi kutsumani pihatikkuaski sisältää viihtyisiä 
ulko-oleskelun tiloja ja sitä voidaan vuokrata esimerkiksi juh-
lien järjestämispaikaksi. Verkkotalon toinen puolisko sisältää 
saunatilat, jotka avautuvat miellyttävälle katetulle ulkotilalle. 
Verkkotalon ympärille voidaan kasvattaa köynnöksiä ja muu-
ta kasvillisuutta intimiteettiä luomaan.



3. ELÄMYKSELLISYYS ASUMISESSA, ERITYISPIIRTEET, TAIDE JA OMALEIMAISUUS



4. TOIMINNOT, PALVELUT JA VANHAN TEHTAAN YHDISTÄMINEN

Huoneistohotellimaisen asumisen tueksi vanhaan tehtaaseen voisi sijoittaa muun mu-
assa kokoustiloja seminaarien ja muiden tapahtumien pitoa varten. Tämän kaltaiset tilat 
palvelisivat mahdollisesti ainakin vuokratyöläisinä huoneistohotellissa asuvia. Lisäksi 
Turun Logomon  (luovan talouden, taiteen ja kulttuurin keskuksen) läheinen sijainti antaa 
mahdollisuuksia erilaisten tapahtumien järjestyspaikaksi. Turun Logomo toimii vanhassa 
VR:n konepajassa ja sinne tullaan sijoittamaan erilaisia taiteilijoiden työtiloja ja pajoja 
lähitulevaisuudessa. Vanhat tehdasrakennukset soveltuvat tiloiltaan hyvin juuri tällaisille 
toiminnoille ja voisivat muodostaa yhdessä Turun Logomon rakennuksen kanssa tietyn-
laisen synergian.
 Vanhan tehtaan yhteyteen olisi lisäksi mielekästä luoda ravintolapalvelu, josta olisi iloa 
hotellin ja koko alueen asukkaille. Vanhan tehtaan tiloihin voisi myös luoda matkailua 
tukevia palveluita. Erilaiset elämysmatkoja ja paketteja myyvät yritykset ovat tulleet 
ihmisten tietoisuuteen viimevuosina. Tulitikkutehtaan alueelta voitaisiin tehdä esimerkiksi 
pyöräilymatkoja eripuolille Turkua, esitellen vanhan Turun historiaa. Tulitikkutehtaan pol-
kupyörävuokraamo voisi myös toimia alueen asukkaiden sekä väliaikaisasujien käytössä.



6. TILALLISET JÄRJESTELYT JA LOGISTIIKKA

KELLARIKERROS 1:500

Suunnittelualueen ja vanhan tehtaan 
autopaikoitus on sijoitettu kellariker-
roksen, maanalaiseen autohalliin. Au-
tohalliin ajo tapahtuu tontin eteläpuolel-
ta jalustan vierestä. Autohalliin mahtuu 
yhteensä 61 autopaikkaa, tekniset tilat, 
varastotilat ja väestönsuoja. Väestön-
suoja toimii lisäksi rauhanajankäytössä 
irtaimistovarastoina.

Autohallin kantavat linjat, pilarit ja 
palkit mukailevat yläpuolisten tikkuas-
kimassojen kantavia seinälinjoja. Hal-
lista pääsee kolmen porraskäytävän 
kautta ensimmäiseen kerrokseen 
mistä siirtyminen kadulle tai muihin 
rakennuksiin tapahtuu. Ensimmäisen 
kerroksen yhdyskäytävän takia auto-
hallista voi nousta katutasolle mistä 
tahansa uloskäynnistä.



1. KERROS 1:500

Ensimmäisen kerroksen tiloissa sijaitsee myös maan päällinen autohalli. Halliin mahtuu yhteensä 16 autopaikkaa ja rakennuksen 
huoltoajo voidaan tehdä maanpäällisen autohallin kautta.Ensimmäisen kerroksen tarkoituksena on toimia niin sanottuna kokoavana 
kerroksena. Lasikäytävien avulla on yhdistetty neljä erillistä rakennusta ja lisäksi vanha tehdasrakennus. Vanhaa tehdasta kohti läh-
tee maanalainen yhdyskäytävä, joka yhdistää kaksi erillistä rakennusmassaa toisiinsa.

Uudisrakennuksen keskellä sijaitsee aulatila, 
johon yhdistävät käytävät vievät. Aulatilan 
läheisyydessä sijaitsee huoneistohotellin info- 
ja vastaanottotila sekä varasto, palvelu että 
pesulatilat.

Ensimmäisen kerroksen pohjois- ja län-
sipuolella on kuusi maantason asuntoa. 
Rinteen noustessa suhteellisen jyrkästi kohti 
vanhaa tehdasta jäävät valon saannin takia 
kansikerroksen itäpuoleiset tilat varasto ja 
huoltotiloiksi. Aulan katossa on kattoikkuna, 
jonka avulla päivänvaloa voidaan tuoda 
yläpuoliselta pihakannelta ensimmäisen ker-
roksen tilaan.

Rakennuksen sisääntulot ovat rakennusmas-
san pohjois- ja länsipuolella, eli kadunpuo-
leisilla sivuilla. Lisäksi molemmilta sivuilta on 
loiva porrasnousu yläpuoliselle pihakannelle. 
Pihakannelle on myös esteetön käynti raken-
nuksen itäpuolelta, jolle voidaan nousta pitkin 
sisäpihanpuoleista luiskaa. Kannelle ja rak-
ennuksiin pääsee myös hisseillä ja lasisten 
käytävien kautta rakennuksen sisäpuolelta. 
Ensimmäisen kerroksen asuntoja voidaan 
tarpeen tullen käyttää myös liiketiloina tai 
työhuoneina.



Pihakannella sijaitsevat tikkuaskit eli 
harjakatonmuotoiset rakennusmassat 
muodostavat neljä selkeää rakennusta. 
Jokaisessa 2. kerroksen rakennuksessa 
on huoneistohotellin asuinhuoneita, 
yhteistiloja sekä rakennuskohtainen 
saunaosasto. D-talon yhteydessä si-
jaitsee lisäksi aiemmin mainittu pihatik-
kuaski, ulko-oleskelun tila, johon raken-
nuksen saunaosasto liittyy.

Pihankansi muodostaa erilaisia reittejä 
ja puolijulkisia oleskelun tiloja. Jokaisen 
tikkuaskimassan eteen muodostuvat 
lisäksi yksityisemmät pihapalstat, jotka 
voidaan rajata tiili tai lasimuurein. Suun-
nitelman pihakansi pyrkii luomaan katut-
asosta erotettuja yhteisöllisiä oleskelun 
ja kohtaamisen paikkoja ja korostaa 
kansiratkaisulla asukkaiden intimiteettiä.

2. KERROS 1:500



5. ASUMINEN, ASUNNOT JA ERITYISASUMISEN PIIRTEET

2. KERROS  
TARKENNUS 1:150



Rakennuksen ylimmät muodostavat loft-asuntoja rakennuk-
siin. Pitkänmallinen tikkuaskimassa soveltuu muodoltaan 
hyvin loft tyyppiseen asuntoon, jossa päädystään avoin 
huoneisto muodostuu valoisaksi ja tilallisesti moderniksi. 
Alakerran tilat muodostuvat oleskelun ja muun toiminnan 
kuten peseytymisen ja ruoanlaiton tiloiksi, ja lepo on sijoitet-
tu pääasiassa parven tiloihin. 

Pitkän mallista massaa voidaan rajata erilaisin elementein 
kuten keittiö saarekkeella tai parvelle vievällä portaalla. Tilo-
ja ei ole tarpeen rajata lukuisilla seinillä vaan sitä voidaan 
muunnella erilaisin seinäkkein tai sermein.
Toisten tilojen luonnetta voidaan tällöin rajata hieman yk-
sityisemmäksi. Esimerkiksi muutamissa pienemmissä 
loft-asunnoissa on alakerran oleskelun yhteyteen sijoitettu 
lisäksi makuutila. Kyseenomaista tilaa voidaan käyttää 
makuuhuonetilana, tai olla käyttämättä. 

Perinteisissä loft-asunnoissa kuuluu osana asumisen luon-
netta tietty keskeneräisyys tai industriaalisuus. Rakenteet ja 
palkit ja materiaalit saavat näkyä ja korkeita huoneistoja ei 
usein aleta jakamaan perinteisiin huonetiloihin vaan asut-
tava tila saa olla avointa ja väljää. Tikkuaskeihin muodostu-
vat ylemmän kerroksen asunnot ovat tietynlaisia uudisloft-
asuntoja. Vanhan tehtaan industrialistiseen henkeen sopivat 
loft-asunnot kytkeytyvät vanhan ja uuden asuinkannan 
välille, korostaen paikan identiteettiä materiaali ja värivalin-
noin. Lisäksi tikkuaskien loft- asunnot pyrkivät hengellään 
luomaan tehdasmaisuutta asumiseen.
Kolmannen kerroksen loft-huoneistot ovat suurempia 
vuokrattavia asuntoja. Turun seudulla on menestyksellisesti 
toteutettu Turun aurajoen rantaan Mekanon loft-asuntoja. 
Kyseenomaiset asunnot ovat hyvin suosittuja ja tämän tyyp-
pisille vuokra-asunnoille olisi varmasti kysyntää.

3. KERROS  
TARKENNUS 1:150



Joidenkin loft-asuntojen parvikerrokselle sijoitetaan sauna ja 
pesutiloja. Yläkerroksen parvilla sijaitsevat saunatilat avautuvat 
korkeaan tilaan ja luovat uudenlaisia saunomiskokemuksia asu-
miseen. Muutamien huoneistojen yhteyteen on lisäksi suunniteltu 
kattoterasseja tai parvekkeita. Terassit voivat muodostua harjan 
jommallekummalle puolelle tai jopa keskelle harjaa. Keskellä har-
jaa sijaitseva terassi avautuu lisäksi lasiseinin kummallekin puo-
lelle loft-asunnon korkeita huonetiloja. Terasseja käytetään lisäksi 
hätäpoistumisteinä ja terassittomien asuntojen hätäpoistuminen 
tapahtuu ikkunan kautta ulkopuolelle. 

Parvikerrokselle muodostuvien lepotilojen lisäksi voidaan kerrok-
seen rajata sermein esimerkiksi työhuonetiloja. 

Toisessa kerroksessa sijaitseva lasinen käytävätila on myös 
kahden kerroksen korkuinen. Joiltain parvikerroksen asunnoilta 
voidaan siis lisäksi avata mielenkiintoisia näkymiä myös käytäväl-
le. Päältä ja sivuilta avonainen käytävätila tuo tällöin valoa myös 
loft-asunnon pimeämpään päätyyn.

PARVET
TARKENNUS 1:200

LEIKKAUS 1:350



7. ASUKAS

Tikkuaskit soveltuvat väliaikaiseen asumiseen, mutta 
voivat toimia myös pysyvän asumisen paikkana. Asumi-
nen on hengeltään urbaanin modernia ja soveltuu mieles-
täni niin matkatyöläiselle, bisnesmiehelle kuin lyhyempiä 
ajanjaksoja tietyissä paikoissa viettäville pariskunnille. 
Asuminen on nuorekasta ja yhteisten tilojen ja toiminto-
jen avulla luodaan päivittäisiä kohtaamispaikkoja, jotka 
helpottavat alueella viihtymistä.
Pysyvämpiä ajanjaksoja tilapäiseen asumiseen saattaisi-
vat tarvita esimerkiksi perheet, jotka muuttavat vanhem-
pien tai jommankumman vanhemman työpaikan perässä 
uuteen paikkaan. Asumista helpottaisi huoneistojen hyvä 
kalustelutaso, jolloin kaikkea omaa 
ei tarvitsisi kuljettaa tai muuttaa mukanaan. Toisen 
kerroksen huoneistohotellitilat toimivat myös ihan pe-
rinteisten matkustelijoiden hostelli- tai hotellityyppisen 
asumisen tiloina. Tavallisemmissa  eurooppalaisissa hos-
tellihuoneistoissa on yhteiskeittiöiden ja yhteisten oleske-
lutilojen lisäksi usein vain nukkumiseen 
tarkoitettu huone. 



Työelämän ajalliset rajat ovat muuttuneet nykyään vaikeammin määriteltäviksi. 
Monella ihmisellä on muuttunut myös vaikeasti fyysinen työnteon paikka. 
Monet ihmiset matkustavat pidempiä työmatkoja päivittäin sen sijaan että 
voisivat silloin tällöin asettua asumaan johonkin paikkaan. Syynä tähän voi 
olla muun muassa väliaikaisesti vuokrattavien asuntojen huono tarjonta, 
vaikeus ja suuret asumiskustannukset. Useimmilla ihmisillä saattaa 
kuitenkin olla elämässä vaihe jolloin, jossain muussa kaupungissa 
on tarjolla pidempiä työhön kouluttautumisjaksoja. Tällöin asukas
saattaisi tarvita hetkellisesti helposti vuokrattavaa asuntoa, jonka 
ylläpitokustannukset olisivat suhteellisen matalat.

7. ASUKAS

LEIKATTU JULKISIVU 1:250



8. DETALJIT, INNOVAATIOT JA MATERIAALIT

Punatiilisen ulkokuoren ja perinteisen muotokielen Tikkumäen Tikkuaskit korostavat alueellista yhteneväisyyttä materiaalivalinnoilla. Pu-
natiiliset tikkuaskin massat ovat aukotettuja lähinnä eri näkymiin avautuvista päädyistä. Loft-asuntojen päädyt muodostavat lisäksi pienet 
tuuletusparvekkeen tyyppiset sisään vedot. Sisään vedosta muodostuvaa tilaa voidaan käyttää parvekkeena ja lisäksi päätyseinät aukene-
vat huoneistojen sisälle luoden sisäpuolelle ulkotilan tunnelman. Lasiset ulkoliukuovet ja lasiset kaiteet muodostavat punaisen tiilen kanssa 
rauhallisen ja modernin yhdistelmän.

Tikkuaskien harjojen ja ulkoseinien väliin jäämä rako luo tuntua että massat olisivat toisistaan hieman irrallisia. Väliin jäävään rakoon si-
joitetaan harjakatoilta tulevat vedenpoisto ja rännit.



Tikkuaskien huoneprojektiot.
Kuvassa näkyvät loft-asunnon parvi sekä
ulkopuolelle avautuva kattoterassi.

Tunnelmaluonnos Tikkuaskien värimaailmasta





2. TIKKUMÄEN TORPAT



7. 5 TIKKUMÄEN TORPAT
1. MASSOITTELU

2. PIHA

Massoittelun ja muodonannon suhde paikan identiteettiin ja historiaan ovat selkeimmin esillä Torpat konseptissa, jossa niin sanotut mo-
dernit torpat muodostuvat suurkorttelimaisesti suunnittelualueelle. Viuhkamainen massa koostuu seitsemästä taivutetusta kappalees-
ta, jotka muodostavat alueen kanssa umpinaisen ”suurkorttelin”. Kappaleiden muotokieli perustuu taivutettuun tai muunneltuun har-
jakattoon. Massojen taivuttelun ja muuntelun avulla saadaan avattua hyviä näkymiä ulospäin ja muodostettuja suojaisia pihatiloja.
Viuhkamaisen massan keskelle muodostuu lisäksi sininen vesiaihe, asuinalueen lampi. Ratasmaisen torppien vaihteleva ulko-
muoto heijastuu kauniisti vesiaiheesta kesä ja kevät aikaan. Konseptissa on päädytty täyttämään suunnittelualue tontin reuno-
ja pitkin kun taas ensimmäisessä Tikkuaskien konseptissa alueelle luotiin selkeä jalusta, jonka päälle rakennusmassat sijoittuivat.
Massojen kokonaisuus muodostuu seitse-
mästä suunnilleen samankokoisesta kap-
paleesta. Alueen kaksi viimeistä torppara-
kennusta tontin itäpuolella ovat matalampia 
kuin muut rakennukset, jotta uudet sulau-
tuisivat rinteeseen maastoon paremmin, 
eivätkä peittäisi vanhaa tehdasta täysin 
taakseen.  Asuinrakennukset avautuvat ete-
lä- ja länsisuuntaan ja sulkeutuvat toiselle 
puolelle, tämä massoittelu tuo yksityisyyttä 
muuten tiivisti sijaitsevien massojen välille.

Eriluonteisia pihatiloja muodostava massoit-
telu luo sisäpihalle niin sanotun oman sala-
maailman. Katutilasta näkymätön sininen ve-
siaihe luo rantahuvilan tunnelman asuntojen 
äärelle. Vesiaiheen ympärille muodostuu kul-
jettava ”laiturien” reitti ja tämän reitin varrelle 
sijoittuvat myös rakennusten sisäänkäynnit. 
Sekä ensimmäisessä että toisessa ker-
roksessa pihatiloja muodostuu myös suurem-
pien massojen väliin. Toisen kerroksen 
pihatilat sijoittuvat ensimmäisen kerroksen 
liikehuoneistojen ja työtilojen yläpuolelle. 



3. ELÄMYKSELLISYYS ASUMISESSA, ERITYISPIIRTEET, TAIDE JA OMALEIMAISUUS

48. Gaian silmä

Ajatuksena on luoda tunnelma asunnosta 
lammen rannalla . Urbaanin ympäristön 
luontokokemus voi olla pieni asia mutta 
luo inhimillisyyttä asumiseen. Sisältä ulos 
katseltava vedenläheisyys tuo asumiseen 
pientä ylellisyyden ja yksilöllisyyden tun-
tua. Ajatuksena on luoda lapsiperheille 
miellyttävä ja kaunis ympäristö. Lampi 
voi toimia myös talviaikaan alueen luiste-
lukenttänä.
Kuvassa näkyvä sininen Gaian silmä on 
Turun myllytunnelissa sijaitseva taideteos. 
Teos on monelle turkulaiselle tuttu, osittain 
jopa humoristiseksi muodostunut tunnus-
merkki. Konseptissani kuva tuo mieleen 
lammen, sinisen laguunin ja luonnon 
läsnäolon.

Tunnelmakuva sisäpihalta





4. TOIMINNOT, PALVELUT JA VANHAN TEHTAAN YHDISTÄMINEN

Rakennuksen kellarikerroksen autohalli ja 
tekniset tilat muodostuvat yläpuolisten kanta-
vien linjojen alle.Kellarikerrokseen johtaa viisi 
yläpuolisten rakennusten porraskäytävistä. 
Näiden kautta kellarikerroksesta päästään 
katutasolle ja pääsisäänkäynneille  Autohalliin 
mahtuu yhteensä 56 autopaikka, tekniset tilat, 
varastot sekä rauhanajankäytössä irtaimisto-
varastona toimiva väestönsuoja. Autohalliin 
ajo tapahtuu pitkin tontin eteläpuolella sijait-
sevaa ajoluiskaa.
Nuorille perheille profiloituvaan konseptin 
vanhaan tehtaaseen voisi sijoittaa esim-
erkiksi alueen päiväkotitoimintaa. Kyseiselle 
palvelulle on ilmaistu olevan tarvetta alueella.  
Sopivan kokonsa ja hyvien yhteyksien sekä 
ympäröivän pihan takia vanhan tehtaan en-
simmäinen kerros soveltuisi siihen. 
Lisäksi länsipuoleiselle vanhan tehtaan os-
alle voisi suunnitella sokkelikauppatoimintaa. 
Uuden kasvavan Tikkumäen asuinalueelta 
puuttuvat läheiset päivittäisruokatavaraliik-
keet.
Alue olisi helposti jaettavissa kahteen 
puoleen, uuteen asuinalueeseen ja van-
haan tehtaaseen. Olen esittänyt konseptissa 
tehtaan eteläpuolisen valkoisen laajen-
nusosan purettavaksi. Purkamalla vanhan 
tehtaan laajennusosan saadaan tontille help-
pokulkuisempi piha-alue. 

Lisäksi vanhan tehtaan toisen kerroksen tiloihin voisi sijoittaa esimerkiksi nuorisotiloja sekä paja- tai verstastiloja, joita voitaisiin vuokrata 
myös ulkopuoliseen käyttöön. Myös autohallin yhteyteen voitaisiin toteuttaa ulkopuoliselle käyttäjille sekä asukkaille tarpeellisen alueellisen 
autojen vuokrauspalvelun. Palvelun, joka palvelisi rakennuksen asukkaita eli nuoria perheitä, jotka saattavat keskusta asukkaina tarvita 
autoa vain silloin tällöin.

KELLARIKERROS 1:500



6. TILALLISET JÄRJESTELYT JA LOGISTIIKKA

Ensimmäisen kerroksen tilat muodostuvat seitsemästä raken-
nusmassasta ja massojen väliin jäävistä työ- ja liikehuoneisto-
ista. Asunnot sijaitsevat näissä seitsemässä rakennuksessa ja 
jokaisen rakennuksen kerrokseen kuuluu pääasiallisesti kolme 
asuntoa. Ensimmäisessä kerroksessa kaikkia alimpia tiloja 
ei käytetä asuinhuoneistoina vaan niihin sijoitetaan liikehuo-
neistoja tai työtiloja sekä muita tarvittavia tiloja.

Puisen laiturireitin varrella sijaitsee ulos rakennusmassasta 
työntyvät viuhkamaiset sisäänkäynnit. Porraskäytävän luoma 
massa rajaa väliin jääviin pihoihin yksityisyyttä ja sisäänkäynnit 
ovat helposti reitin varrelta tavoitettavissa. 
Osa kadunvarren liiketiloista saavutetaan kadunpuolelta, mutta 
muuten lähes kaikki tilat avautuvat viehättävälle ja vähemmän 
hektiselle sisäpihalle jota muurimainen massa suojaa.
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Toisen kerroksen rakennukset jäsentyvät 
kuten ensimmäisen kerroksen tilatkin. 
Rakennukset ja tilat toimivat samalla 
periaatteella, mutta liikehuoneistojen 
massojen päälle muodostuu terassimai-
sia pihatiloja itse liikehuoneisto koppien 
sijaan.
Kapearunkoiset asuntomassat muodostu-
vat pääasiallisesti kolmesta huoneistosta 
tai asunnosta ja pitkän mallisesta por-
raskäytävästä. Rakennuksen por-
raskäytävä sijoittuu sen suljetulle puolelle 
mahdollistaen rakennusten läheisen 
sijoittelun. Rakennukset avautuvat etelä- 
ja länsi-ilmansuuntiin sekä pyrkivät suun-
tautumaan hyviin ja pitkiin näkymiin.
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5. ASUMINEN, ASUNNOT JA ERITYISASUMISEN PIIRTEET

Nuorten perheiden kohderyhmälle kaavailtu erityisasumisen konsepti perustuu huonetilaan joka mahdollistaa sen muuntelun. Tilan muuntelun 
tärkeys voi vaihdella henkilökohtaisten tilantarpeiden muuttuessa. Nuoren pariskunnan tilantarve muuttuu nopeasti esimerkiksi lastentulon yh-
teydessä. Tällöin on tärkeää, että asunto pystyy vastaamaan elämäntilanteellisiin muutoksiin ja ei automaattisesti vaadi asukkaan huoneistosta 
poismuuttoa. Lisäksi konseptissa on pyritty antamaan ihmisen persoonalle tilaa joustavin ratkaisuin. Nykyasuntotuotannon asunnot on hiottu ja 
suunniteltu niin loppuun asti että kalustamisen voi käytännössä toteuttaa vain yhdellä tavalla ja asukkaalle jää jäljelle vain koristelu.
Konseptissa olen suunnitellut ns. kodin sydänpaketin, missä kaikki tekniikka: keittiö, wc-tilat ja muut märkätilat on pakattu yhteen tiiviiseen paket-
tiin. Sijoittamalla kodin sydän paketin keskelle asuntoa, saadaan sen ympärille muodostettua 
erilaisia huonetiloja.
Rakennuksen huoneistot avautuvat liukuovin avoimeen ulkotilaan eli kattoterassille. 
Avattavat ulkoliukuovet pyrkivät luomaan tunnelman pihasta kodin sisällä. 
Avattavalla julkisivulla vähennetään parvekkeiden tarvetta ja pyritään luomaan 
ulkotilan tunne asunnon sisälle

2.KERROS
TARKENNUS 1:150



Kodin sydän-tekniikkapakettiin sisäl-
tyy lisäksi tehokas parviporrasratkaisu. 
Niin sanottu laivaporras menee pieneen 
ja kompaktiin tilaan mutta on kuitenkin 
käytettävyydeltä hyvä. Parviratkaisu on 
itsestään kantava ja perustuu massiiviseen 
liimapuulankkuun. Ajatuksena on, että 
asukas itse voi muunnella ja rakentaa omia 
tarpeitaan palvelevan ja sopivan kokoisen 
parvitilan. Viereisessä kuvassa on esitetty 
yksi tapa rakentaa parvitil. Kodin sydän 
paketin päälle muodostuva parvi tila avau-
tuu lähes 360 astetta asunnon sisällä ja luo 
mielenkiintoisia näkymiä alas 
parvelta alimpiin tiloihin. 

3.KERROS
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Päämateriaaleiltaan puinen rakennus eroaa muista juuri 
materiaalien käytössä. Raikas puupinta antaa vanhan 
tehtaan punaiselle tiilelle pehmeää kontrastia.

Torppamassojen kattomuodot vaihtelevat luoden rak-
ennusten sisälle ja parvitiloihin ylimmissä kerroksissa 
mielenkiintoisia sisätiloja. Ensimmäisen kerroksen ja toisen 
kerroksen asunnot ovat ylintä kerrosta tavanomaisempia 
kerrostalokerroksia ja sisälle muodostuva parvitila on mata-
lampi. 

LEIKKAUS 1:350



7. ASUKAS

Nuorille perheille profiloitunut konsepti soveltuu toki muillekin asukasryhmille, mutta suunnitelmassani olen tahtonut kategorisoida 
tietyn käyttäjäryhmän, jotta asumisen piirteitä on ollut helpompi miettiä. Konseptissa on haluttu luoda perheystävällinen ympäristö: 
kauniit ja mielekkäät ulkovirkistystilat luovat arkeen eloa ja tarjoavat tikkumäen ympäristössä runsaasti ulkoilun mahdollisuuksia.
Tikkumäen Torppien asukkaat voitaisiin kategorisoida tunnuslauseella: ”Urbaanit turkulaiset omakotitalo ihanteella”. Asukkaille on 
yritetty luoda modernin omakotitalon tuntua kerrostaloasumiseen muun muassa omilla pihatiloilla sekä sisäpihan vesiaiheella. ”Laituri-
maisen” saapumisreitin ja pihojen avulla luodaan lisäksi yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja ja eloisuutta.
Tikkumäen asukas on ehkä tavanomaisesta asumisesta poikkea ihminen, joka tahtoo asunnon piiristään tavallista modernimpaa. Eri 
rakennusmassojen katonmuodon vaihtelu luo asuntojen sisälle ja parville myös tilallista vaihtelua ja erikoisuutta varsinkin ylimmissä 
kerroksissa.



8. DETALJIT, INNOVAATIOT JA MATERIAALIT

Tikkumäen Torppien pääsääntöisenä materiaalina toimii vaalea puu ja julkisivut 
koostuvat vaaleasta puupintaisesta julkisivulevystä. Samoin rakennuksien 
sisäpuolella luodaan vaalealla toistuvalla puupinnalla eheä kokonaisuus. Lasitus ja 
aukotus vaihtelevat julkisivussa luoden modernia ilmettä rakennukselle. 
Rakennuksen sisälle muodostuu mielenkiintoisia näkymiä ja valoisia tiloja runsaan 
aukotuksen ansiosta.
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HUONEPROJEKTIOT



1. TIKKUMÄEN TORNI JA TULTA SYÖKSEVÄ LOHIKÄÄRME



7. 6 TIKKUMÄEN TORNI
1. MASSOITTELU

Tikkumäen tornin massoittelun idea ja konseptin lähtökohta perustui alunperin tietynlaiseen utopiaan. Miettiessäni konsepteja minulle tuli 
mieleen luoda tornitalo utopia tällä hetkellä väljän asuinalueen ja uuden tehokkaamman kerrostaloalueen väliin jäävälle suunnittelualueelle. 
Utopia alkoi kuitenkin hyvin pian muodostua konkreettiseksi ja varteenotettavaksi lähtökohdaksi.
Ajatuksena oli luoda pistemäinen massa, johon asuminen sijoitetaan ja pakataan päällekkäin. Tällä tavoin kaikki ympäröivä ja vapaaksi jäävä 
tila jäisi oleskelulle ja viihtyisyydelle. Tarkoituksena oli korostaa ympäröivän luonnon läheisyyttä suunnittelemalla alueelle suurempi 

viherpuisto, joka mutkittelee vanhalta tehtaalta uuden tornin juurelle. Pian viherpuisto 
saikin oleskeltavan reitin, julkisen oleskelun , tulitikkutehtaan lohikäärmeen muodon. 
Tornimassan lisäksi alueelle hahmottui siis ”lohikäärme”, oleskelun ja toiminnan eli asu-
misen lisätilojen reitti. Reitti kuljettaa asukkaita ja ulkopuolisia käyttäjiä pitkin elämyksel-
lisen ”labyrintin” luoden kontrastia korkealle tornimaiselle asumisen massalle.
Konseptissa rakennetun ympäristön ja rakentamattoman suhde on väljempi kuin muis-
sa konsepteissa ja asumisen massa on keskittynyt täysin suunnittelualueen etelä-
osaan. Vanhan tehtaan puolelta mutkitteleva lohikäärme ja sen ympärille muodostuva 
pihareitti yhdistävät uutta ja vanhaa rakennusta.



2. PIHA

Tornitalomassa muodostuu matalan kansikanteen 
päälle, joka yhdistyy viherpuistomaiseen pihaan raken-
nuksen sisäpihalta. Tontin maasto nousee puolenker-
roksen verran kohti vanhaa tehdasta ja kansikerroksen 
päälle muodostuu suuri pihatila. Katutasosta nostettu 
pihatila tuo pihalle yksityisyyttä sen erotettua katuta-
sosta, mutta on saavutettavissa luiskan avulla myös 
kadun puolelta.

Mutkittelevan käärmeen eli puolijulkisen oleskelun rei-
tin ympärille muodostuu myös ulko-oleskelun pihatiloja. 
Sisäpuolelta kuljettava reitti on saavutettavissa sekä 
suunnittelualueen itäpuolelta eli vanhan tehtaan puo-
lelta että tornimassan juurelta.  Lisäksi reitille on keski-
vaiheen sisäänkäynti vanhan tehtaan ristinmuotoisen 
osan varrelta. Ulkopuolelle matala rakennus muodos-
taa julkisivullaan uudenajan lasilankkumuurin.



3. ELÄMYKSELLISYYS ASUMISESSA, ERITYISPIIRTEET, TAIDE JA OMALEIMAISUUS

Vasemmalla puolella olevat kuvat ovat Turussa järjes-
tetystä värilabyrintistä, julkisesta taide-elämysreitistä 
ja oleskelun tilasta ottamiani kuvia. Turun Design 
pääkaupunki 2012 hankkeeseen liittyvä värilabyrint-
ti sijaitsi Turun Kupittaan puistossa ja avasi ovensa 
vierailijoiden ihmeteltäväksi viime kesänä. Elämys oli 
taiteellinen ja visuaalinen ”pläjäys” ja ihmiset kiersivät 
pitkin sokkeloista reittiä nauttien erilaisista väreistä ja 
muodoista, jotkut piirrellen tai lueskellen. Labyrintin 
reitillä oli myös musiikillista nautintoa reittiä kiertäville 
ihmisille kun orkesterit harjoittelivat siellä soittamista.

Turun Tikkumäen lohikäärmeeseen voisi sijoittaa muun 
muassa opiskelijoille mielekkäitä ja stimuloivia opis-
keluntiloja tai  vaikka yrityshautomon. Opiskeluasumi-
seen perustuva konsepti kaipaisi tuekseen viihdyttäviä 
ja mielekkäitä tiloja. Ajatuksena olisi tukea taiteen ja 
tieteen kohtaamista ja reitin varrelle muodostuvat tilat 
voisivat vaihdella normaalista valaistuksesta hyvinkin 
stimuloivaan ja elämykselliseen valaistukseen. Tiloja 
voitaisiin vuokrata juhlien järjestämiselle, musiikki ja 
tanssi esityksille sekä taiteilijoiden tiloiksi. Turun Logo-
mon läheinen sijainti antaisi myös erilaisia mahdolli-
suuksia yhteistyöhön erilaisten tapahtumien järjestämi-
selle.

Lisäksi valaistava reitti valaisisi aluetta ja ympäröivää 
puisto- tai pihatilaa mielekkäällä tavalla myös ulos-
päin. Päiväsaikaan reitin käyttö voisi olla hillitympää ja 
auringon valon valaisemat sisätilat esimerkiksi hienoja 
opiskelun ja ryhmätöiden paikkoja.
Alueiden kaunis valaistus lisäisi tilojen käyttöä myös 
ilta-aikaan ja reitin varrella voisi viettää arkista oleske-
lua kotona viettämisen sijasta.



4. TOIMINNOT, PALVELUT JA VANHAN TEHTAAN YHDISTÄMINEN

Vanhan tehtaan tiloihin voidaan sijoittaa tässä konseptissa myös aiemmissa suunnitelmissa mainittuja toimintoja. Opiskelijatornin tueksi voisi 
tehtaaseen ajatella sijoitettavan muun muassa ravintolan, joka palvelisi myös muita alueella työskenteleviä tai asuvia ihmisiä. Lisäksi erilaisia 
kuntoiluun kannustavia tiloja kuten kuntosalia ja muita liikuntatiloja voitaisiin sijoittaa vanhantehtaan tiloihin. Erilaiset paja- ja verstastilat sopivat 
myös hyvin toiminnaltaan vanhoihin tiloihin.
Turun Juhannuskukkulan AMK:n sijaitessa puolen kilometrin päässä Kähärissä voitaisiin vanhaan tehtaaseen sijoittaa hyvin Amk:ta palvelevia 
opetus- ja koulutustiloja myös. Opiskelija-asumisen ja palveluiden luominen Tikkumäkeen on myös perusteltua sen keskustan läheisen sijainnin 
ja Turun yliopiston sekä Åbo Akademin sijaitessa vain noin kahden kilometrin päässä Tikkumäestä.



6. TILALLISET JÄRJESTELYT JA LOGISTIIKKA

Kuten aiemmissakin konsepteissa, on Tikkumäen 
Tornin suunnitelmassa alueen autopaikoitus 
sijoitettu maanalaiseen autohalliin. Alueen auto-
hallista voidaan tarpeen tullen vuokrata autopaik-
koja myös ulkopuolisille käyttäjille. Autohalliin ajo 
tapahtuu tontin samoin eteläpuolelta tontin rajan 
vierestä. Autohalliin mahtuu yhteensä 57 autopai-
kkaa, tekniset tilat, varastotilat ja väestönsuoja. 
Väestönsuoja toimii lisäksi rauhanajankäytössä 
irtaimistovarastoina. 
Lisäksi kellarikerrokseen tulee muutamia työtiloja 
joiden korkeat yläikkunat nousevat maantason 
yläpuolelle ensimmäiseen kerrokseen. Autohalli 
sijaitsee puolittain maan alla ja sen yläpuolinen 
kerros muodostuu ensimmäisen kerroksen piha-
tilaksi.
Autohallin porrashuone sijaitsee torniraken-
nuksessa ja sitä pitkin päästään ensimmäisen 
kerroksen tiloihin. Kellarikerroksessa on myös 
toinen uloskäynti rakennuksen sisäpihan puolelle. 
Tavarahissiä voidaan käyttää erilaisten lastatta-
vien tavaroiden kuljettamiseen työtiloihin. Lisäksi 
sitä voidaan käyttää erillisenä uloskäyntinä kellari 
tiloista pihatasolle. Tornin kantavat linjat jatkuvat 
autohalliin ja muuten rakenne perustuu kan-
tavaan massiivilaattaan ja sitä tukeviin pilareihin.
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Mutkittelevan reitin 
varrelle muodostuu 
erilaisia tiloja, joiden 
funktioita ei ole 
määritelty tarkasti. 
Ajatuksena on luoda 
tilaa, jota voidaan ottaa 
käyttöön erilaisten
tarpeiden ilmaantues-
sa.Tässä konseptissa 
on haluttu korostaa 
ehkä absurdiakin 
ajatusta siitä, että 
tarkoituksella luotava 
julkinen hukkatila 
ottaa käyttäjänsä itse.
konseptissa on haluttu 
luoda äärimmäisen 
tehokkaita asumisen 
tiloja ja tyhjän 
soljuva ja muunneltava 
oleskelun tila on tuotu 
julkisemmalle 
katutasolle.

Ensimmäisen kerroksen tornin tilat muodostuvat kolmesta asunnosta ja sisääntuloaulasta. Sisääntuloaulaan päästään esteetöntä luiskaa pitkin 
kadunpuolelta ja lisäksi pihatilan kautta rakennuksen sisäpihalta. Sisääntuloaulasta on yhteys tornin porrashuoneeseen, jonka varrelle tornin 
asunnot muodostuvat. Lisäksi aulan kautta päästään julkiselle oleskelun reitille lohikäärmeelle ja sitä pitkin tontin vanhalle puolelle asti.



5. ASUMINEN, ASUNNOT JA ERITYISASUMISEN PIIRTEET

Tornitalo muodostuu kahdeksasta kerroksesta, seitsemästä 
asumisen kerroksesta ja ylimmän kerroksen saunaosastosta. 
Tornitalon huoneistot muodostuvat viuhkamaisen porraskäytävän 
varrelle, jonka päässä on läpikuultava lasinen maisemahissi. Pää-
dyn aukotuksen kautta myös porraskäytävään saadaan tuotua 
valoa ja näkymiä ulos rakennuksesta.

 Asuinkerroksissa neljä huoneistoa muodostuu porraskäytävän 
ympärille ja täten avautuvat kahteen ilmansuuntaan. Asuinhuone-
istot ovat tehokkaita asuntoja, joissa mitoitus on harkitun tiukkaa. 
Huoneistot voivat toimia muutaman opiskelijan soluasuntona yhtä 
hyvin kuin pariskunnankin asuntona. Pienempää makuuhuonetta 
voidaan käyttää esimerkiksi työhuoneena. Kerrostalon solutyyp-
piset asunnot koostuvat kaksioista pieniin kolmioihin.

Märkätila paketin sijaitessa tornin ”ytimessä”, saadaan sen 
ympärille avattua kahteen ilmansuuntaan avautuvat tilat ja 
huoneet. Huoneisiin muodostuu täten myös selkeä kierto ja lähi-
ympäristöön avautuu hulppeat näkymät. Osassa tornin kerroksis-
sa on ulkotilan luominen asuntoon ratkaistu kuten aiemmissakin 
konsepteissa. Avattavat lasit tuovat parveketunnelman asunnon 
sisälle. Lisäksi erkkerissä liukuovin avattava ikkunaratkaisu toimii 
asunnon sisäisenä parvekkeena.





Kuudennen kerroksen asunnot jakautuvat kuten kolmannen 
kerroksen ja tyypillisempien kerrosten asunnotkin. Itäjulki-
sivulla sijaitseva lasinen seinä avautuu hienoin näkymin 
vanhan tehtaan ja sisäpihan puolelle. Ylempien kerrosten 
asunnoissa päätyseinän pienellä sisään vedolla on luotu 
mielekäs terassi sisäpihan puolelle.

Asuntojen keittiöt liittyvät seinän vierustalla sijaitsevaan 
märkätilapakettiin ja aukeavat valoisaan oleskelutilaan. 
Keittiö saarekkeen avulla voidaan ruokailun tiloja rajata 
yksityisemmiksi ja erottaa oleskelusta.
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Konsepteissani vaihtelevat väliaikaisen asumisen as-
teet. Opiskelijan asumista voidaan kuvata väliaikaiseksi 
pidemmäksi asumiseksi. Harvinaista on, että opiskelija 
asuu koko opiskeluaikaansa samassa asunnossa ja 
usein opiskeluajan sisälläkin saattaa asuminen vaihdel-
la soluasumisesta tai yksinasumisesta, jonkun kanssa 
yhdessä asumiseen. Se että asuminen on lyhytaikaisis-
ta ja vaihtuvuus suurta, ei välttämättä ole täysin nega-
tiivinen asia. Mutta se, että asuminen on lyhytaikaista 
tietyssä asunnossa, kertoo mielestäni asunnossa viih-
tymisestä. Negatiivista on, ettei asuntoihin muodostu 
lyhyenasumisen kohdalla minkäänlaista suhdetta eli 
kotia. Väliaikaisen asumisenkaan paikkojen ei tarvitse 
olla epämielekkäitä vain siksi, että niiden ajatellaan 
olevan ihmisille väliaikaisia ratkaisuja. Joillekin tämä vä-
liaikaisuus on pysyvämpää ja loppujen lopuksi ihmisen 
elämässä pitkä aika.
Tikkumäen tornin asukkaiden elämään on tuotu 
yhteisöllisyyden mahdollisuus asumiseen. 

Tornin kahdeksannessa kerroksessa sijaisee rakennuk-
sen saunaosasto, kattoterassi ja uima-allas.

7. ASUKAS
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7. ASUKAS

Asumiseen liittyvien palveluiden ja 
toimintojen takia opiskelija-asukkaiden 
erityisryhmän on ajateltu sopivan kon-
septiin parhaiten. Asukas voi olla hu-
manisti tai yhteisöllisyyttä rakastava 
tutkija tai teknisen tieteenharjoittaja. Niin 
tai näin Tikkumäen Torni tarjoaa hulp-
peat ja elämykselliset puitteet asua kes-
kimääräistä opiskeluasumista monipuo-
lisemmin. Tietyllä tavalla Tikkumäen 
Torni pyrkiikin olemaan opiskeluasum-
isen viehättävämpi vaihtoehto.

LEIKKAUS 1:350 



Tornitalon julkisivumateriaalina toimii 
rei’itetty pullonpohjakuvioinen metallilevy. 
Punaiset julkisivulevyt muistuttavat 
punatiilistä tehtaan materiaalia mutta luovat 
modernimman otteen materiaalin käyttöön 
ja sopivat helpommin taipuisan tornin 
muotokieleen. Teräslevyt sopivat myös 
kattopinnoille paremmin kuin esimerkiksi 
tiilet. Kattopinnoilla voidaan varsinainen 
kattorakenne verhoilla samanlaisella 
reikämetallilevyllä. Suurena pintana se luo 
kokonaisuuden, jonka detaljeja voidaan 
tarkastella lähemmin. Rei’itetty ja täplikäs 
kuvio luo hauskuutta ja nuorekkuutta 
julkisivumaailmaan ja sopii lasirakenteiden 
rinnalle. 

8. DETALJIT, INNOVAATIOT JA MATERIAALIT

JULKISIVU 1:250 



Julkinen kulkureitti rakentuu samasta materiaalista ja lasilankkuaidasta. Reitti muodostaa eräänlaisen aluetta 
rajaavan aidan, joka sillä joskus ennenkin historiassa oli. Lasisten seinien varrelle muodostuvat valoisat oles-
kelun ja työnteon tilat, joita voidaan rajata sisältä pienempiin tiloihin. ilta-aikaan valaistu reitti hohtaa väriä ja 
valoa myös rakennuksen ulkopuolelle valaisten komeasti ympäristöään.



Punaista rei’itettyä pullonpohjakuvioista metallilevyä voidaan käyt-
tää myös asunhuoneistojen sisällä. Materiaalia voidaan toistaa 
tehosteseinissä ja metallilevyjen reikiin voidaan kiinnittää erilaisin 
koukuin vaikka tavaroita.

JULKISIVU 1:250 SISÄPIHANPUOLELLE



Ilta-auringon valaisema torni muodostaa kauniin silhuetin ympäröivään kaupunkikuvaan. Aluksi utopiaksi ajateltu konsepti sopii ja erot-
tuu muusta massasta juuri tavanomaisesta poikkeavan korkeutensa takia.



4. TIKKUMÄEN KIVIMUURI



7. 7 TIKKUMÄEN KIVIMUURI
1. MASSOITTELU

Tikkumäen Kivimuuri saa nimensä sen 
kovasta, selkeälinjaisesta ja kiertävästä 
ulkokuoresta. Kivimuurimainen suun-
nittelualueen kahtia lohkaiseva massa 
luo uuden vastineen vanhalle tehtaalle. 
Massoittelun ideana on luoda selkeä 
kontrasti eli kaksi erillistä puolta: uusi 
ja vanha tehtaan puoli, jota väliin jäävä 
viherpuisto yhdistää. 
Uuden massan ideana on avata itsensä 
kohti vanhaa tehdasta, luoden mielen-
kiintoisia näkymiä sinne. Kadunpuolelle 
selkeälinjainen, muurimainen massa 
avaa herkän ja lasisen sisäpihansa 
tontin itäpuolelle eli sisäpihan puolelle. 
Keskeltä avoin massa luo sisäänsä 
omanlaisen oleskelun sisäpihan tai at-
riumin. Pihan tarkoituksena on yhdistyä 
vanhan tehtaan pihoihin ja luoda yhte-
yksiä niiden välille.
Uuden rakennuksen massa rajaa ja 
täyttää lähes koko eteläpuolisen tontin. 
Massan avulla voidaan katutilat rajata 
selkeästi ja luoda alueelle korttelimai-
suutta. Kadun suunnalta lähestyttäessä 
modernin yksinkertainen massa kät-
kee toiselle puolelleen varsin erilaisen 
ilmeen.



2. PIHA

Uudenrakennuksen pihatilat muodostuvat kahden 
rakennuksen, uuden Kivimuurin ja vanhan tikkuteh-
taan väliin. Kivimuurin sisäpiha/ atrium toimii katet-
tuna erilaisten tapahtumien ja oleskelun paikkana. 
Ensimmäisen kerroksen palvelut kuten ravintola- ja 
kahvilatoiminta voivat halutessa laajentaa itseään 
katetun sisäpihan puolelle.

Sisäpihalle muodostuu orgaanisen muotoisia vi-
hermassoja, joiden tuntumaan voidaan lisätä muun 
muassa oleskelutiloja tai perkoloita ja penkkejä.

Vihermassaan liittyviin ulko-oleskelun tiloihin voi-
daan lisätä myös rajaavia aitamaisia oleskelun 
sopukoita kuten alapuolisessa kuvassa.

88. Reindeer Spotting Pavilion



3. ELÄMYKSELLISYYS ASUMISESSA, ERITYISPIIRTEET, TAIDE JA OMALEIMAISUUS

89. Shakespeare teatteri

90. Okurayama Buildings Design, Kazyo Sejima

91. Okurayama Buildings Design, Kazyo Sejima

Rakennukseen muodostuva sisäpiha kätkee sisäänsä pyöreän teatterimaisen näyttä-
mön. Kuten Shakespeare teatterissa, jossa yleisö voi katsella lehtereiltä alas näytös-
tä, voi Kivmuurin asukkaat katsella ”lehtereiltään” sisäpihan elämän teatteria.

Sisäpihan katettua näyttämöä, eli oleskelun pihaa voidaan käyttää erilaisten konsert-
tien ja tapahtumien järjestyspaikkana. Lasisten seinien taakse jäävät rakennuksen 
yhteisölliset tilat. Ne soveltuvat mainiosti alapuolisen elämän tiirailuun.

Muotoansa vaihtavan sisäpihan lasikuoren ansiosta tilat ovat myös valoisia ja tunnel-
mallisia. Konseptissa painotetaan muotoa osana taiteellista elämystä ja omaleimai-
suutta.



4. TOIMINNOT, PALVELUT JA VANHAN TEHTAAN YHDISTÄMINEN

Hoiva- tai ryhmäkoti konseptin asukkaat kaipaa-
vat asumisen tuekseen erilaisia heitä ja heidän 
tarpeitaan tukevia palveluita.
Vanhan tehtaan tiloihin voidaan sijoittaa muun 
muassa terveydenhoito palveluita, kuntoutustiloja 
tai vaikka apteekkitoimintaa.

Lisäksi erilaiset työskentely verstaat- ja pajat 
palvelevat varmasti asukkaitaan ja mahdollistavat 
asumisen ohella erilaisten harrasteiden toteutuk-
sen.

Rakennukset voivat toimia myös toisistaan 
erillisinä, linkittämättöminä rakennuksina.
Tikkumäen Kivimuuri konseptin kanssa voidaan 
kuvitella toteutettavaksi mitä tahansa aiemmin 
mainitsemistani tehtaaseen sijoitettavista palve-
luista ja toiminnoista.



6. TILALLISET JÄRJESTELYT JA LOGISTIIKKA

Kuten aiemmissakin konsepteissa, on Kivimuurinkin 
suunnitelmassa alueen autopaikoitus sijoitettu maanal-
aiseen autohalliin. Alueen autohallista voidaan tarpeen 
tullen vuokrata autopaikkoja myös ulkopuolisille käyt-
täjille mikäli ikäihmiset eivät tarvitse autopaikkoja käyt-
töönsä.

 Autohalliin mahtuu yhteensä 41 autopaikkaa, tekniset 
tilat, varastotilat ja väestönsuoja. Väestönsuoja toimii 
lisäksi rauhanajankäytössä irtaimistovarastoina. 
Autohallin autopaikat ovat invamitoitettuja es-
teettömyydenhuomiomiseksi. 

Rakennuksen kolme porrashuonetta liittyvät autohalliin 
ja niiden kautta päästään läpi kierrettävään ensimmäi-
seen kerrokseen.
Osastoitujen porrshuoneiden ovet on suunniteltu 
sulkeutumaan automaattisesti palon sattuessa. Arki 
käytössä Tämä mahdollistaa arkikäytössä tilojen va-
paamman käytön.

KELLARIKERROS 1:500



Ensimmäisen kerroksen tilat ovat saavutettavissa 
rakennuksen sisäpihan ja molempien katujen 
puolelta. Sisäpuolella tiloja ja asuinhuoneita 
yhdistää suuri yhteisöllinen “käytävätila”, johon 
erilaiset oleskelun, ruokailun ja peseytymisen tilat 
nivoutuvat.

Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee myös 
rakennuksen ravintola,kahvila, saunaosasto/
kuntoutus ja kuntosalitila. Lisäksi kuntosalin 
vieressä on pesulapalvelu asumista helpottaen.

Ensimmäisen kerroksen tilat avautuvat 
viherpuistoon. Pusiton yhteydessä on myös 
ulkoallas, jonka viereen muodostuu oleskeltava 
perkola.

1. KERROS 1:500



5. ASUMINEN, ASUNNOT JA ERITYISASUMISEN PIIRTEET

Rakennuksen asuinhuoneet muodostuvat selkeäjakoisesti 
Kivimuurin ympärille. Lasisen sisäkuoren ja ulkokuorta kiertä-
vien asuntojen väliinjäävä oleskelun tila  toistuu myös ylem-
missä asuinkerroksissa.
Tavanomaisempiin asuinkerroksiin mahtuu kolmetoista noin 
45-50 neliön palveluasuntoa.
Konseptissa korostetaan yhteisöllisien tilojen tarvetta ikäänty-
vien ihmisten keskuudessa. Sosiaaliset kontaktit tuovat eloa 
ja iloa elämään. Lisäksi asuntojen sisäinen tominta on varattu 
levolle ja omalle ajalle, yhteistilojen kuten ruokailun keittiön ja 
peseytymisen sijaitessa yhteistiloissa.
Käytävämainen oleskelun tila toimii kokoavana ja sosiaalisena 
jokapäivän tapahtumakenttänä.

2.KERROS 1:250

3.KERROS



Asunnon typologia

Asuntojen sisällä tärkeimmäksi suunnittelun lähtökoh-
daksi muodostui esteettömyyden huomioiminen.
Pohjaratkaisu perustuu kierrettävään tilaan, huoneeseen 
jonka keskipisteenä on wc- ja pesutilat.
Eteisen kohdalla muurimainen kierrettävä vessapaketti 
erottaa muita tiloja sisäänkäynnistä ja luo yksityisyyttä. 
Kokonaisratkaisua voisikin kutsua “muuriksi-muurin 
sisällä”.
Oleskelun tai makuuhuoneen tilassa, siihen voi esim-
erkiksi sijoittaa sängyn tai sohvan.
Peruslähtökohtana oli luoda asunto, joka on pyörätuolilla  
kierrettävissä. Pidemmälle vietynä ajatus johti ratkai-
suun, jonka jakajaksi muodostuu vessa. Wc-tilan sijainti 
on yleensä vaikeasti tavoitettavissa perimmäisessä 
nurkassa.

Lisäksi asuntoon on suunniteltu kalusteseinä. 600 mil-
limetriä seiniä kiertävä kaluste perustuu ajatukseen, että 
kaikki tavarat ovat esteettömästi tavoitettavissa. Asukas 
voisi tarpeidensa mukaan valita kalustettavat seinät.

Neljännessä eli ylimmässä kerroksessa sijaitsee asuntoja, 
kattoterassit ja takkahuone. Ylimmänkerroksen tiloissa takka-
huone toimii yhteiskeittiö ja ruokailutilana.
Kattomuodon ansiosta ylimmän kerroksen tiloihin saadaan 
luotua mielenkiintoisia, sisäpihan näkymille aukenevia kattot-
erasseja.
Terassi tilojen asnsiosta läpikierrettävyys säilyy jokaisessa 
kerroksessa. Lasisen sisäkuoren ympärille voidaan sijoittaa 
esimerkiksi “baaritila”, kokoava seurustelun paikka.

4.KERROS 1:250



7. ASUKAS

Konseptin lähtökohdaksi on otettu yhteisöllisen asumisen iäkkäämpi puoli. 
Seniorit ja ikäihmiset, joille yhteisöllisyydestä ja sosiaalista kontakteista on 
välittömästi hyötyä.
Tässä väliaikaisen asumisen muodossa ollaan haluttu panostaa viihtyvyy-
teen ja asumisen mielekkyyteen yhteisöllisillä ja ulko-oleskelun mielek-
käillä tiloilla.
Kodin merkitys on ihmiselle kautta elämän tärkeää ja tahtoisin vähentää 
konseptissani laitosmaista asumista.
Vaikka asuminen onkin väliaikaista, muodostuu siitä asumisen paikasta 
ihmiselle koti, johon hän sen rakentaa. Kodin luominen ei ehkä ole enää 
samanlaista kuin esimerkiksi perhettä hankkivalla pariskunnalla.
Suunnittelemani asunnot ovat myös pienin elementein jaettavissa esim-
erkiksi pariskunnan tai kahden muun asukkaan kesken.
Konseptissa muuntuvuus löytyy pohjaratkaisusta sekä ajatuksesta, että 
elämäntilanteen muututtua tai yleiskunnon huonnonnuttua ei tarvitse 
muuttaa pois asumuksesta. Tikkumäen Kivimuuri voi sisältää erityyppisiä 
iäkkään asumisen puolia.ESIMERKKIPOHJAT 1:100



Huoneprojektioissa näkyvät sisustettavat, huonetta kiertävät kalusteseinät.
Asunnot aukeavat ulospäin eri ilmansuuntiin sekä yhteistilojen puolelle. 
Puinen sisäpinnan materiaali luo kontrastia punatiilisen tehdas- sekä Kivi-
muurirakennuksen ulkokuoren kanssa.

Kalusteiden korkeus on mitoitettu esteettömään käyttöön.
Matalat ikkunat mahdollistavat näkymät ulos myös pyörätuolin vinkkelistä.

8. DETALJIT, INNOVAATIOT JA MATERIAALIT

Munanmuotoiset pesu- ja wc-tilat
löytyvät yhteisöllisistä tiloista.
Jokaisessa huoneessa on mahdollisuus
peseytymiseen mutta tilavammat ratkaisut
on viety yhteisöllisille käytäville.



Kivimuuri rakennuksen julkisivumateriaa-
lit ovat punatiilestä ja reiìtetystä pullon-
pohjakuvioisesta metallilevystä.
Ikkunoiden alapuoliset osat ovati täjulkisi-
vussa reiìtetystä metallilevystä.

LEIKKAUS 1:350

JULKISIVU SISÄPIHANPUOLELLE



Etelänpuolisen julkisivun päämateriaalina on reiìtetty pullonpohjakuvioinen metallilevy.
Ikkunan alapuoliset ja reunan osat ovat punatiilestä. Materiaalit sointuvat vanhan tehtaan 
punatiiliseen ulkoasuun ja muodostavat yhteneväisen ilmeen.

JULKISIVU 1:250





7. 8 LASKELMAT







8.LOPPUSANAT JA YHTEENVETO

Kaavoitus on kuin puku. Liian piukka ahdistaa, väljässä ei viihdy. Tikkumäen suunnittelualueelle pitäisikin tehdä mittatilauspuku. 

Valitsemani kohde osoittaa mielestäni hyvin, että suunnittelualueelle tehty kaavoitus  ei ole ajankohtainen, vaan alueestaan irrallinen. 
Olen suunnitelmillani halunnut esittää sopivampia ratkaisuja tähän hetkeen. Arkkitehtuuria voidaan ajatella rakennelmien tuottajana. 
Arkkitehtuuri on kuitenkin paljon enemmän. Se on ihmisten kotien, asuinympäristön, puistojen, kortteleiden ja tunnelmien luoja. 
Kaavoituksella ja suunnittelulla on tässä ratkaiseva asema.

 Nykyistä rakentamisen ja kaavoituksen välistä vuorovaikutusta tulisi kehittää. Osoittamani suunnitelmat haluavat korostaa kokonaisvaltaisen 
tarkastelun tärkeyttä. Lisäksi tahdoin herätellä turkulaisten ja päätöksentekijöiden mielikuvia siitä, mitä kaikkea Tikkumäen alue voisi sisältää.
”Arkkitehtuuria onkin vaikea arvioida ja kommentoida ennen lopputulosta. Kaupunkitilan ja perussuunnittelukohteen erona on, 
että suunnittelukohteen odotetaan valmistuvan kerralla, mutta kaupunkitila on aina kesken ja muutoskykyinen.” [58] 

Työssäni olen halunnut kehittää alueelle erityisasumista, joka täydentäisi jo rakennettua Tikkumäen kerrostaloaluetta.  Työni ensisijainen 
tavoite on esittää erilaisia yhteisöllisiä tiloja ja kohtaamispaikkoja vanhan tulitikkutehtaan ympärille. Erityisasumisen ratkaisut korostavat, 
että asuntoja suunnitellaan ihmisille.  Ihmisille, joiden elämäntilanteet vaihtelevat ja vaativat siksi räätälöityjä asuinratkaisuja. 

Työni tarkoituksena on myös kehittää itselleni ”laaduntarkastelumalli”, jolla voin miettiä Tikkumäen kaltaisten asuinalueiden ominaisuuksia
ja erityispiirteitä. Tulevaisuudessa tällaisten alueiden suunnittelussa  on mielestäni otettava huomioon paikan henki ja identiteetti. 

Tikkumäen suhteen nähtäväksi jää…… kuka tekee ratkaisevan raapaisun.
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Tulitikkutehtaan varjossa, haastattelu Soile Saija, Raunistulan sanomat 1/2006, Kansanelämä,
(Tarinan faktatietoja on tarkastettu Tauno Perälän väitöskirjasta Turun esikaupunkien historia(1951))
http://www.hum.utu.fi/projects/historia/raunistula/kansanelama/aurala/tulitikku.htm

Turun museokeskus, museokeskuksen arkisto, Kähäri-I-1, Tikkumäen tie 2,
Åbo Nya Tändsticksfabriks Ab, Auran Rautateollisuus

Turun kaupunki, kaavamääräykset

Suunnittelun peruskorjaus, arkkitehtitoimisto 4P Oy

Kiinteistölautakunnan lausunto, 24.08.2005, Turku

Turun kaupungin asemakaavamääräykset, 7_2000
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Jari Kankaanpää, Pro Gradu/
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Arkkitehtuurin kokemuksellisuus ja väliaikainen paikan haltuunotto
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15. tekijän oma
16. Turun maakunta museon arkisto
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19. Timberyard Housing, Cork Street, Dublin/ mimoa.eu/images
20. Alvar Aallon Otaniemen kampusasutus/ hoas.fi 
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21-26 tekijän oma
27. verkkotalo,/Villa Annamaria, Kastanienbaum 2003-2004, CH, Architecture in Switzerland, Taschen
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