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Smart and Sustainable
Skanssi1.

Presenter
Presentation Notes
Skanssin kaupunginosa on kaupunkirakenteen keskelle jäänyt rakentumaton alue, uusi kaupunginosa. 80 –luvulla alueelle suunniteltiin pienteollisuusaluetta. Alue onkin Piispanristin alueella Kaarinan puolella toteutunut pienteollisuusalueenaMyös Skanssista löytyy yksi pienteollisuuslaitos, muovituotteita valmistava ja toimistokalusteita kasaava Treston Oy.Alueen ja teollisuuslaitoksen varhaisiin laitoksiin liittyvät myös alueella toiminut puutarha kasvihuoneineen.Aluetta ei kuitenkaan lopulta kaavoitettu pienteollisuutta varten vaan se jäi suurelta osin asemakaavoittamattomaksi.



Varsinais-Suomen liitto, Kaarinan, 
Naantalin, Raision ja Turun kaupungit 
sekä Liedon kunta järjestivät yleisen 
asemakaavallisen arkkitehtuurikilpailun 
vuonna 2004. Kilpailualueina olivat 
Turun Skanssi, Kaarinan Voivalan ranta, 
Liedon Loukinainen, Raision Pirilä sekä 
Naantalin humalisto.

Mikko siltanen voitti ehdotuksellaan 
"Käärmeitä pellolla" Skanssin alueen 
kilpailun.

5E5-kilpailu 2004
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Skanssin suunnittelu nykyisenkaltaiseen tarkoitukseen käynnistyi varmaankin, kun Varsinais-Suomen liitto, Kaarinan, Naantalin, Raision ja Turun kaupungit sekä Liedon kunta järjestivät yleisen asemakaavallisen arkkitehtuurikilpailun vuonna 2004. Kilpailualueina olivat Turun Skanssi, Kaarinan Voivalan ranta, Liedon Loukinainen, Raision Pirilä sekä Naantalin humalisto.Mikko siltanen voitti ehdotuksellaan "Käärmeitä pellolla" Skanssin alueen kilpailun.



”Skanssi 2025” 
Analyysi ja konsepti, Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit 2012
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Kilpailun jälkeen suunnittelua jatkettiin ja luotiin Skanssi 2025 analyysi ja konsepti



Turun kaupunginhallitus hyväksyi 
kokouksessaan 5.11.2012 § 509 
Skanssin suunnittelualueen teemat ja 
tavoitteet ohjeellisesti noudatettavaksi 
alueen suunnittelussa.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että 
kysymyksessä on kaupungin johdon 
alainen strateginen hanke, jonka 
ohjauksesta ja seurannasta vastaa 
kaupunginhallitus. 

Skanssin teemat 
ja tavoitteet
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Suunnittelu tarkentui kuitenkin edelleen ja alueen mitoitusta tarkistettiin johtuen erityisesti:alueen rakennettavuusselvityksestämahdollisesta ratikka/superbussilinjastaSamaan aikaan alue houkutteli jo toimijoita ja Skanssin kauppakeskus aloittikin toimintansa 2009, myös asuinrakentaminen alueelle on tällä hetkellä hyvässä vauhdissa



1. Älykäs rakennettu ympäristö, sähköisten palvelujen 
kehittäminen 

2. Aluekokonaisuuden älykkäät energiaratkaisut
3. Ympäristöystävälliset liikenneratkaisut
4. Rakennussuunnittelu: Koerakentamiskohteet, 

Rakennusmateriaalit
5. Työpaikkojen ja palvelujen sijoittuminen alueelle
6. Vesien hallinta osaksi kaupunkimiljöötä (hulevesi ja 

pohjavesi)
7. Virkistysalueiden korostaminen, 

ympäristörakentamisen prosenttiperiaate
8. Monipuolinen kaupunkirakenne
9. Jätehuollon kehittäminen / uudet jätehuoltoratkaisut
10. Aktiivinen kaavatalousnäkökulma

TEEMAT
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Skanssin kaupunginosaa kehitetään kymmenen teeman mukaisesti



• Yleiset tavoitteet
• Kaupunkikuvalliset tavoitteet
• Alueelliset tavoitteet
• Rakennusten tavoitteet
• Liikenteelliset tavoitteet
• Taloudelliset tavoitteet
• Aikataululliset tavoitteet
• Seudulliset tavoitteet (Kaarina)

TAVOITTEET
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Teemoista on johdettu tavoitteita, jotka on jaoteltu teemoittain sekä osittain myös suunnittelutason mukaan



- …

- Hiilijalanjäljen minimointi kaikessa toiminnassa
- Elinkaariajattelu mukana kaikessa kustannustarkastelussa

- …

Skanssin alueelliset tavoitteet:



KH hyväksyi yleissuunnitelman 
ohjeellisena yleiskaavoituksen ja 
asemakaavoituksen pohjaksi sekä 
tavoitetasoksi täsmennyksin 
13.10.2014 (§ 392). 

Skanssin 
yleissuunnitelma
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Yleissuunnitelman ohella on laadittu, asemakaavoituksen tueksi, seuraavia suunnitelmia:Infran yleissuunnitelmaPuistosuunnitelma (kilpailu, opiskelijatyöt)Alueellinen hulevesisuunnitelmaRakennettavuusselvitysPohjavesiselvitysLiikennemäärä-arvioita



Skanssin yleissuunnitelma 

KAUPPAKESKUS

MONITOIMITALO
PÄIVÄKOTI

TYÖPAIKKOJA

TYÖPAIKKOJA
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Yleissuunnitelmassa on osoitettu tärkeimpien palveluiden ja asuinrakentamisen ohjeelliset sijainnitSkanssin laajat lähivirkistysalueet sekä liikenneverkko.



Elinkaariajattelu –
Skanssin infran suunnittelu2.



Infran suunnittelu

YLEISSUUNNITELMA

INFRAN YLEISSUUNNITELMA
PUISTOSUUNNITELMA

TOTEUTUS-
SUUNNITTELU

TOTEUTUS



INFRAN YLEISSUUNNITELMA
PUISTOSUUNNITELMA
(2016)

Elinkaariajattelu:
• Pinnantasaussuunnitelma + laajennettu 

läjitysaluetarkastelu
• Vertailu: Massojen kuljetus pois vs. läjitys 

Skanssin alueella



INFRAN YLEISSUUNNITELMA
PUISTOSUUNNITELMA
(2016)

TOTEUTUSSUUNNITTELU
(2018-2019)

Elinkaariajattelu:
• CO2-päästölaskennan kehittäminen

• Skanssinkatu, rakennussuunnitelmien 
perusteella

• Vallikatu, infran yleissuunnitelman 
perusteella



TOTEUTUSSUNNITELMIEN 
TARKISTAMINEN 
(TARVITTAESSA, 2019)

Elinkaariajattelu:
• Suunnitelma tonttien esirakentamiseksi

TOTEUTUSSUUNNITTELU
(2018-2019)

Elinkaariajattelu:
• Skanssin keskuspuiston CO2-päästölaskenta, 

massataseen arviointi ja hyötykäytön suunnittelu
• Maaperän haitta-ainetutkimus ja sulfidisaviselvitys 

sekä stabiloinnin soveltuvuuden alustava arviointi



KAARI –työkalu 
(prototyyppi)3.



• Investointien 
ennakkoarvioinnin 
tukena

• Kustannukset vs. 
päästöt vs. muut 
tavoitteet

KAARI



• Prototyyppi löytyy osoitteesta: 
https://invis.io/H7LAFL4AVQG

• salasana: Skanss!Proto18

KAARI



Kiitos!
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