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Anne Pentti

Aivan Turun keskustan tun-
tumasta, Kaskentien, Uuden-
maantien ja Kupittaan City-
Marketin rajaamasta kolmi-
osta löytyy hieno ja mielen-
kiintoinen, rakennustaiteelli-
sesti ja sosiaalihistoriallises-
ti arvokas kokonaisuus, Kur-
jenlinnan vanha sairaala-alue. 
Vanhimmat rakennukset ovat 
1800-luvun lopulta.

Alue on saamassa uuden 
elämän. Parin vuoden päästä 
upeasti alkuperäiseen asuun-
sa palautettujen rakennusten 
asunnoissa on vuokralaiset. 

Aidattu puistomainen si-
säpiha-alue on vehreä ja lap-
silla on turvallinen paikka 
leikkiä. Asunnoissa on viilen-
nys ja lattialämmitys. Huo-
neet ovat korkeita ja kaikissa 
ikkunoissa on perinteiset ris-
tikot. Asukkailla on oma pi-
hasauna. 

Pihapiiriin suunnitellaan 
myös kortteliravintolaa. Yh-
dessä pihapiirin vanhoista ra-
kennuksista toimii jo nyt Päi-
väkoti Sateenkaarikoto, jo-
ten alueen lapsille löytyy hoi-
topaikka kodin kulmalta. Ja 
kaikki tämä on vain puolen-
toista kilometrin päässä Tu-
run kauppatorilta. 

– Me voitimme Turun kau-
pungin järjestämän tarjous-
kilpailun, jolla haettiin kump-
pania kehittämään Kurjenlin-
nan aluetta, sanoo Vuokra-
kartio Oy:n toimitusjohtaja 
Niko Lappalainen.

Kurjenlinnan alue on noin 
2,7 hehtaarin suuruinen. 
Alueelle tulee sekä asunto-
ja että toimistotiloja. Asema-
kaavassa säilytettäväksi mer-
kittyjen rakennusten viereen 
rakennetaan uudisrakennuk-
sia, jotka myötäilevät alueen 
vanhojen rakennusten tyyliä. 

Asukkaita alueelle tulee noin 
400.

– Vanhat rakennukset saa-
vat takaisin alkuperäisen ul-
koasunsa, mutta asunnot to-
teutetaan uusimmalla tek-
niikalla. Lattiat valetaan uu-
delleen betonista ja äänieris-
tys on taattu. Kevyitä levysei-
niä ei tehdä lainkaan ja kai-
kessa pyritään huolehtimaan 
siitä, että asunnoissa on hy-

vä sisäilma. Rakennuksiin tu-
lee uudet hissit, kertoo Lap-
palainen.

1800-luvun 
uusrenessanssia
Kurjenlinnan alueeseen liit-
tyy paljon historiaa. Tontille 
perustettiin 1800-luvun lo-
pulla kunnallinen köyhäin-
talo ja köyhäintalon työlai-
tos. Työlaitoksen rakennuk-
sen suunnitteli Turun kau-
punginarkkitehti Arthur Ka-
janus. Kajanus suunnitte-
li useita Portsan alueen talo-

ja sekä mm. Ruissalon Villa 
Carlon.

Uudenmaantien varren 
kaksi vierekkäistä taloa yh-
distettiin 1950-luvulla. Ra-
kennukset ovat tyyliltään 
uusrenessanssia ja ne ovat 
laastilla päällystettyjä tiilira-
kennuksia. Vanhimmat ra-
kennukset olivat tiettäväs-
ti aikaansa edellä sikäli, että 
niissä oli sisävessat. Tekniik-
ka tosin ei ollut aivan tämän 
päivän veroista, sillä kerros-
ten läpi kulki putki, jota pit-
kin tuotokset putosivat maa-
han. Pihan perälle ei kuiten-
kaan tarvinnut lähteä. Myö-
hemmin vanhat rakennuk-
set ovat toimineet hoitolai-
toksena ja sairaalana. Sai-
raalatoiminta loppui vuon-
na 2009.

Rakentamisesta 
saneeraamiseen
Niko Lappalainen on innos-
tunut arvokkaan kulttuuri-
kohteen saneeraussuunnitel-
mista.

–  Olen kolmatta polvea ra-
kennusalan yrityksessämme, 
joka perustettiin 1940-luvul-
la. Rakentamisesta on vuosi-
kymmenten mittaan siirryt-
ty enemmän saneeraamisen ja 
energiatehokkuusinvestoin-
tien puolelle. Maalämmön ja 
vesi- ja ilmalämpöpumppu-
jen osalta taidamme olla ihan 
pioneereja. Ympäristöarvot ja 
uusien energiamuotojen hyö-
dyntäminen ovat meille tär-
keitä asioita.

Kurjenlinnan arvokas  
alue saa uuden elämän

RUUMISHUONE LELUVA-
RASTONA. Vanha luonnonki-
vistä tehty sairaalan ruumis-
huone toimii päiväkodin lelu-
varastona.

EDELLISVUOSISATOJEN 
TUNNELMAA. Kurjenlinnan 
alueen rakennukset ovat 
täynnä hienoja yksityiskoh-
tia.

ARVOKOHTEEN SANEERAA-
JA. Vuokrakartio Oy:n toimi-
tusjohtaja Niko Lappalainen 
on innostunut päästessään 
suunnittelemaan Kurjenlin-
nan kulttuurikohteen uutta 
elämää.

ELÄVÄ ALUE. Kurjenlinnan 
alue on noin 2,7 hehtaarin 
suuruinen. Alueelle tulee se-
kä asuntoja että toimistoti-
loja. Asemakaavassa säily-
tettäväksi merkittyjen raken-
nusten viereen rakennetaan 
uudisrakennuksia, jotka myö-
täilevät alueen vanhojen ra-
kennusten tyyliä. Asukkaita 
alueelle tulee noin 400.

”Vuokralaiset 
pääsevät 
muuttamaan 
Kurjenlinnan 
alueelle parin 
vuoden päästä.


