HEIKKILÄNMÄKI
STRATEGINEN ALUEKEHITYSKUVA
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SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET: Aluekehityskuvien suunnittelumääräykset on otettava huomioon tulevissa asemakaavahankkeissa ja yleisten alueiden suunnittelussa.
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Korkeampi rakentaminen painotetaan pääkatujen varsille, IV-VI-kerroksisina
rakennuksina. Porvoonkadun varren VI- kerroksinen uudisrakentaminen yhteensovitetaan
Lapilan arvoympäristön VI- kerroksisten talojen muodostamaan kaupunkisiluettiin.
Varikkoalueen radanvarren rakentaminen on maksimissaan VII- kerroksista.

Heikkilänmäen museoalueella ja siihen rajautuvilla tonttikaduilla rakentaminen on
pienimittakaavaista, kerrosluvultaan maksimissaan II-kerroksista. Rakentamisen täytyy
olla arkkitehtuuriltaan museomäen ympäristöön sopivaa.

Heikkilänmäelle avautuvat vihernäkymät ohjaavat Porvoonkadun uudisrakennusten massoittelua. Massoittelussa Porvoonkadun varrella pyritään polveileviin lamelliratkaisuihin,
jolloin katuliikenteen melu saadaan hallintaan. Muualla massoittelun tulee soveltua ympäristöön.
Uusien julkisivujen ilmeessä huomioidaan kytkeytyneisyys museoalueeseen omaleimaisilla pylväs-, arkadi- tai parvekeratkaisuilla. Materiaalipaletissa tutkitaan hybridirakenteita, esimerkiksi puun, tiileen ja kiven yhteensovittamista.

Ensimmäisen kerroksen ratkaisuissa kivijaloissa mahdollistetaan elävämpi Porvoonkatu.
Kivijalat suunnitelleen avautuviksi ja kutsuviksi, jotta ne kannustavat kävelemiseen.
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Rakennusten värit juontavat juurensa museoalueella käytetyistä väreistä, kuten punamulta, okra, puumateriaalin värit ja harmaantuneet sävyt.

Rakennusten kattomuotojen tulee olla pääsääntöisesti harjakattoja museoalueen ilmettä
vaalien.
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Pihojen ilmeen tulee olla harmoniassa museoalueen maiseman kanssa. Suositaan museoalueelle ominaisia perinneistutuksia, luonnonmukaisia materiaaleja sekä sisä- ja ulkotilan rajapintaa häivyttäviä ratkaisuja, kuten terasseja ja pergoloita.
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Museomäen puistoa kehitetään maiseman historiaa vaalien ja asukkaiden toiveita kuunnellen. Alueelle johtavaa polkuverkostoa laajennetaan niin, että Heikkilän museoalueen
saavutettavuus paranee sekä lähimetsiin että muuhun kaupunkiympäristöön.
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Pysäköintialueen tulee sulautua osaksi maisemaa. Pintamateriaalin valinnassa
tutkitaan viherparkin mahdollisuutta esimerkiksi nurmikiviratkaisuin. Mitoituksessa huomioidaan
pysäköinnin tilatarve tapahtuma-aikaan. Pysäköintialueen sommittelu yhteensovitetaan maisema-arkkitehtonisesti laadukkaasti historiallisesti arvokkaan maiseman läheisyyteen.
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Referenssikuvia.
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Kerroksellinen Heikkilänmäki
Tämä aluekehityskuva käsittelee Heikkilänmäen ja sen
ympäristön strategista kehittämistä. Aluekehityskuvan
tavoitteena on tutkia maiseman kehittämistä muutoksen ja jatkuvuuden näkökulmista sekä asettaa määräyksiä alueelle kohdistuvia tulevia asemakaavoja varten.
Aluekehityskuva jakautuu teemoiltaan kolmeen eri
osaan:
1. Rakentaminen
2. Viher- ja virkistysalueet
3. Liikenne
Heikkilänmäen alueen kehittämisen kaksi keskeistä
painopistettä ovat Heikkilän museoalueen vaaliminen
ja kehittäminen sekä Porvoonkadun, Kotopellonkadun
ja kaupungin varikkoalueen muodostaman kokonaisuuden uudistaminen.
Heikkilän museoalueen kehittämisen tavoitteena on
luoda alueesta vetovoimaisempi viher-, virkistys- ja
kulttuuripalveluiden keskittymä historialliset arvot
huomioiden. Museoaluetta uudistetaan hienovaraisilla
maiseman hoidollisilla toimenpiteillä, piharakentamisella ja tapahtumatarjontaa lisäämällä.

Heikkilänmäen vaiheita kuvaava
aikajana.

Päärata ja rauta�eristeys rakennetaan Heikkilänmäen viereen
1800-luvun lopulla

Aluekehityskuvan toinen painopistealue muodostuu
Heikkilänmäkeä ympäröivään kaupunkirakenteeseen.
Porvoonkadun, Kotopellonkadun ja kaupungin varikkoalueen täydennysrakentamishankkeiden tavoitteena
on uudistaa laadukkaan arkkitehtuurin keinoin Keravan
keskustan itäpuolen asumispalveluita sekä elävöittää
katuympäristöä. Porvoonkadun varren ympäristöä
kehitetään myös siten, että oleskelu ja vapaa-ajanvietto on entistä houkuttelevampaa läheisellä Heikkilän
museoalueella.
Heikkilänmäen ja alueen strategisen kehittämisen
kohdalla on olennaista tunnistaa miten maisemallisia
piirteitä vaalitaan tai uhataan sekä sovitetaan yhteen
muiden intressien, erityisesti kaupungin kasvun, täydennysrakentamisen ja uusien käyttötapojen kanssa.
Heikkilänmäen vahva alueellinen identiteetti syntyy
vanhojen rakennusten ja historiallisen pihapiirin muodostamasta maisemallisesta mosaiikista, jota uuden
rakentamisen tulee vahvistaa. Tähän liittyy olennaisesti
maiseman ymmärtäminen, jotta parhaimmat paikat
tiiviille kaupungille sekä toisaalta vehreille piha-alueille
ja puistoille löydetään.

1920-luvulla Heikkilä alkoi
liukua pois maatalouden
piiristä. Nave�a puretaan,
mu�a karja- ja riihipihat
jäävät maisemaan
metsäaukioina.

Heikkilänmäen tapahtumakulttuuri alkaa.

1900-luvun alussa
muutama omako�taloton�
lohkaistaan mäen reunasta.
Kaupungistumisen alkuvaiheelle lähtökohtana
vahva luonnontuntemus ja
sopeu�aminen luonnonmaisemaan.

Heikkilänmäen alue sijoittuu Keravan aseman läheisyyteen, keskustan itäpuolelle. Alueen keskeisin osa
muodostuu Heikkilän museoidusta tilakeskuksesta,
joka on luonteeltaan keravalaisen paikallishistorian tiivistymä. Tilakeskuksen vaiheet kytkeytyvät niin agraariin kuin teollistuvaankin Keravaan. Heikkilänmäki on
kokonaisuuteena hyvin kerroksellinen maisema, jonka
arkkithetuuri, maisema-arkkitehtuuri ja reittilinjaukset
juontavat juurensa aina 1700- luvulta nykypäivään.
Varhaisimpana merkkinä Heikkilän maiseman historiasta on Ancylus-järven muinaisranta, joka näyttäytyy
maisemassa nykyään kivikkona.
Keravan kotiseutumuseo on sijoitettu Heikkilän taloon,
jonka talonpoikainen päärakennus on 1700-luvun
lopulta. Alkuperäiseen rakennuskantaan kuuluu lisäksi
kaksikerroksinen aitta ja pesutupa. Museoalueelle on
siirretty kaksi aittaa, ratasliiteri, sikala-lampola, lato,
mäkitupalaismökki, paja ja maakellari. (Museovirasto)
Historian saatossa Heikkilän museoalueen alkuperäiset
käyttötavat ovat korvautuneet uusilla ja muotoutuneet
osaksi Keravan virkistysalueverkostoa.

Vuonna 1945 Heikkilä
lahjoitetaan Sotainvalidien
Veljesliitolle lepokodiksi.
Resurssipulan myötä �lan
rakennukset rupesivat
rappeutumaan, mu�a
arvokkuus ja kirjamääräykset suojelivat ton�a.

Heikkilänmäen käyttötarkoitus elää.

Vuonna 1925 asemakaavassa
Heikkilänmäen korkeimmalle
kohdalle merki�y kirkko ja sen
ympärille puisto. Suunnitelmat
kuitenkin konkre�soituivat
radan länsipuolelle.

29.6.1955 Heikkilä saa
henkiseksi huoltajakseen
Kerava-Seuran.

Kunta yri�ää ostaa
Heikkilän vuonna 1951
museoksi, mu�a omistaja
ei halunnut vielä luopua
kohteesta. Lopulta vuonna
1955, 30. kesäkuuta
valtuusto sai ja pää� ostaa
Heikkilän museoksi.

Kaupungin intressi herää.

Sodan jälkeen 1940-luvun
lopulla maalaiselämä virkistyi
karja- ja viljelystoimintojen
palatessa Heikkilään. Alueelle
muu�aneet siirtolaiset
tunnistavat muinaisjärven
rantakivikon.

Heikkilänmäen maisema
pelastuu ja sen arvoja vaalitaan.

Vuonna 1955 Ko�seutuliiton apuraha
myönnetään Heikkilän rakennusten
korjaamista varten.

Heinkkilänmäki keravalaisen paikallishistorian
�ivistymä ja kaupungin
henkireikä.

Vuoden 1951 asemakaavassa
Heikkilän suojametsään oli
merki�yteollisuus- ton�eja, riihija karjapihoille asuntoton�eja ja
muinaisrannan kohdalle katu.
Vuonna 1957 ja -61 hyväksytyillä
asemakaavoilla rajoja ja ton�eja
kuitenkin siirre�in niin, e�ä
historiallinen maisema säilyi.
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Rakentaminen
Aluerajaus

Pysäköinnin ja rakentamisen kannalta
tutki�ava alue

III-VII

Pysäköinnin lisäämisen kannalta ohjeellinen
kehitysalue

Museoalueen ja täydennyrakentamisen yhteydessä tutki�ava näkymälinja.

II-IV

Uusi esteetön kävely-yhteys

Alueelle siirre�ävä historiallinen rakennus
museotoimintaa varten

II-IV

3.

Historiallises� arvokas kiinteistö
1. Ko�seutumuseo (Yli-Heikkilän päärakennus)
2. Heikkilän ai�a
3. Vajarakennus

IV-VI

2.

III-VII

1.
II-IV

IV-VII

Porvoonkadun ja Kotopellonkadun ponte�aalinen
täydennysrakentamisen alue

IV-V
IV-VI

Mahdollinen pitkänaikavälin rakentamisenpaikka
IV

Kul�uuriperintökohderajaus
Museoviraston arkeologiseksi kohteeksi määritelty
historiallinen kylä- ja asuinpaikka.

-VI
+I

Uuden omako�talon ohjeellinen rakentamisen
paikka

+I

V
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Rakentaminen:
Selostusteksti rakentamisesta
Heikkilämäen lähiympäristö uudistuu täydennysrakentamisen keinoin.
Heikkilänmäen alueen täydennysrakentaminen edistää alueen elinvoimaisuuden lisäämistä, palveluita
ja tukee myös osaltaan Helsingin seudulla laaditun
MAL-sopimuksen mukaisia asuntotuotantotavoitteita.
Suunnitteluratkaisussa pyritään huomioimaan asukkaiden toiveet sekä alueiden toteuttamispotentiaali
kokonaisvaltaisesti. Porvoonkadun ja Kotopellonkadun
asuinalueiden eheyttäminen tapahtuu kaupunkitilan
parantamisella. Asemakaavamuutosten myötä katutilaa elävöitetään maiseman lähtökohdista kumpuavan
arkkitehtuurin välityksellä: väreillä, valoratkaisuilla sekä
aktiivisilla kivijaloilla. Uusien asemakaavahankkeiden
yhteydessä kaavamääräyksissä huomioidaan myös
julkisivumateriaalien laatu sekä massoitteluun liittyvät
näkökohdat. Heikkilänmäen lähiympäristö toteutetaan
asumiseen painottuneena kerrostaloalueena, jossa
kuitenkin huomioidaan asukkaiden toiveet väljyyden
tunteesta. Pihojen ja pysäköinnin sijoittamisessa kiinnitetään huomiota erityisesti katujen näkymäpäätteisiin
ja museomäen siluettiin. Myös pysäköintilaitoksen
sijoittamisella pyritään löytämään ratkaisuja, joidenka
avulla katujen viihtyisyys paranee ja maiseman arvot
säilyvät.

Kotopellonkatu ja varikon alue
Kotopellonkadun varrella on pienimittakaavaista
rakentamista museomäen sylissä. Avoimet näkyvät
säilytetään ja vihreyttä vaalitaan katunäkymässä. Nykyisille omakotitalotonteille voidaan esittää vähäisesti
täydennysrakentamista, toinen noin samankokoinen
talo tontille. Nykyinen varikon alue on tulevaisuudessa
monimuotoisen asuinrakentamisen paikka. Itäreunalla
asuinkerrostalot suojaavat aluetta rautatien melulta
pitkänomaisilla seitsemän kerrosta korkeilla lamelleilla.
Kotopellonkadulla kahdesta neljään kerroksiset kaupunkivillat, useamman perheen kotitalot muodostavat
rytmikästä katutilaa. Suurkorttelin läpi etsitään näkymälinjoja huolehtien tarvittavista melunsuojakeinoista
esimerkiksi viherrakenteen avulla.
Heikkilän museoalueelle rakentaminen
Heikkilän museoalue on rajattu aluekehityskuvassa
museoviraston kulttuuriperintökohteen rajauksen
mukaan. Asemakaavassa alue on YM-2 aluetta eli
museorakennusten korttelialuetta. Alueelle voi osoittaa tulevaisuudessa vähäisessä määrin museoalueelle
luontaisen omaista rakentamista, esimerkiksi vanhoja
siirrettäviä rakennuksia. Museoalueelle voisi myös
suunnitella uudisrakentamisesta alueen henkeen esimerkiksi arkkitehtuurikilpailun kautta. Uusien rakennusten olisi kuitenkin pääosin oltava vanhoja, yksi tai
kaksi kerroksisia siirrettyjä rakennuksia.

Suunnittelumääräykset ohjaavat uusien hankkeiden
laatua
Määräyksillä osoitetaan erityisesti rakentamisen
korkeus eri alueilla. Rakentamisen sijaintimerkintä
on ohjeellinen, sijainti tarkentuu asemakaavatyössä.
Uusien rakennusten arkkitehtuuri ottaa vaikutteita museoalueen rakennuksista. Esimerkiksi kattomuotojen
tulee olla harjakattoja pääsääntöisesti ja rakennusten
väritys myötäilee museoalueen rakennusten värimaailmaa. Alueen kaikessa uudessa rakentamisessa käytetään riisuttuja, perinteisiä materiaaleja yhdistäen kivi-,
tiili- ja puurakentamista. Rakennusten ensimmäiset
kerrokset voivat olla esimerkiksi kivi- tai tiilimateriaaleja ja ylemmät kerrokset puurakenteisia. Tai kivipohjaisen materiaalin ohjeen voidaan tuoda puupintoja
pehmentämään vaikutusta.
Alueen uusilla pysäköintiratkaisuilla mahdollistetaan
vehreyden jatkuminen muun muassa nurmikiviratkaisuin ja maisemoinnin, kuten uusien istutuksien
sijoittamisella pysäköintiruutujen väliin. Istutussuunnittelussa otetaan huomioon konkreettisesti, miten eri
lajien, kuten puiden ja pensaiden habitus näyttäytyy eri
vuodenaikoina. Pysäöintialueiden rajapinta suhteessa
muuhun maisemaan tutkitaan ja yhteensovittamisenkeinoja arvioidaan huolella.

Referenssikuvia.

Porvoonkatu
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Liikenne
Tarkastelualueen rajaus

Lisätään risteyksen turvallisuu�a tasoristeyksestä eritasoristeykseksi

Kehitetään kulkurei�ä estee�ömäksi väyläksi
Porvoonkatu kaupunkikaduksi
Kehitetään porvoonkatua kävely-ystävällisemmäksi ympäristöksi
Tutkitaan uuden kävely- ja pyöräilyväylän rakentamista
Uusi esteetön kävely-yhteys
Olemassaolevan polkuverkoston vahvistaminen
Uusi suuntaa-antava kävely-yhteys
Museo�e, jonka kehi�ämisessä käyte�ävä ruskeaa pinnoite�a
(hiekka- tai sorapäällyste)
Heikkilän�en uudistaminen käy�äjäystävällisemmäksi
Heikkilän päiväkodin pihatoimintojen kehi�ämismisalue:
- Pysäköin�
- Viherpalvelut
- Leikkikentät
Bussipysäkit

V
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Liikenne:
Liikenteen näkökulmasta Heikkilänmäki asettuu mielenkiintoiseen asemaan. Sen länsipuolella kulkee päärata,
joka on linnuntietä pitkin vain 350 metrin etäisyydellä
Heikkilän museoidusta tilakeskuksesta. Tulevaisuudessa
Heikkilänmäki sijoittuu raideliikenteen solmukohtaan,
kun Kerava-Nikkilän radan henkilöliikenteen käynnistäminen etenee.
Raideliikenteen yhteyksien kehittämisen myötä Heikkilänmäen saavuttaminen kävelen tai pyöräillen nousee
uuteen merkitykseensä. Etenkin Heikkilänmäen saavutettavuutta kävellen länsi- itä akselilla, rautatieasemalta
Heikkilänmäen laelle on syytä tutkia ja yhteensovittamisen keinoja suhteessa maisemaan ja muuhun kaupunkirakenteeseen arvioitava. Saavutettavuuden parantuessa Heikkilänmäen museoidusta tilakeskuksesta tulee
yhä tiiviimpi osa keravalaisten arkea ja juhlaa.
Ajoneuvoliikenteen kannalta Porvoonkatu on alueen
tärkein ja merkittävin väylä ja sen kehittäminen kaupunkimaiseksi katuympäristöksi on yksi aluekehityskuvan keskeisimpiä tavoitteita. Nykyisyydessään Porvoonkadun keskivuorokausiliikenne on 5992 ajoneuvoa ja
keksiarkivuorokausiliikenne 6480 ajoneuvoa. Tulevaisuudessa erityisesti raskasliikenne pyritään suunnitteluratkaisuin ohjaamaan pois Porvoonkadulta.

Kotopellonkatu kuvattuna etelästä. 2022.

Porvoonkadulla on vilkas bussiliikenne Keravan asemalta
Ahjoon ja Sipooseen. 2022.

Uusinta rakentamista Porvoonkadun varrella. 2022.

Kuusi kerroksinen asuintalo Porvoonkadun eteläpuolella.
2022.

Julkisen liikenteen osalta Heikkilänmäen alue on tiiviissä kytköksissä Keravan sisäiseen ja Nikkilään suuntautuvaan bussiliikenteeseen. Busseja kulkee kunkin suuntaan Porvoonkadulla noin viidentoista minuutin välein.
Julkisen ja erityisesti bussiliikenteen käyttäjämäärät
tulevat nousemaan, kun vuoden 2024 asuntomessualue nousee alueen itäpuolelle. Kaiken kaikkiaan Heikkilänmäen alueen ja Porvoonkadun liikenne on vahvasti
yhteydessä siihen, miten alueen uudisrakentaminen toteutuu.

Keskivuorokausiliikenne: 5992 ajoneuvoa
Keksiarkivuorokausiliikenne: 6480 ajoneuvoa
Liikenne-ennuste Porvoonkadulla (2035): 9300 ajoneuvoa
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Viher- ja virkistysalueet
Tarkastelualueen rajaus

Kehite�ävä katuvihreä
Katuvihreän määrää on lisä�ävä istutuksin,
viherrakentein ja oleskelu�lojen kehi�ämisellä.
Rakenne�u arvoviheralue
Alueella tulee huomioida luonnon monimuotoisuuden
säilyminen ja lisääminen ja arvokkaiden luontoelemen�en
säily�äminen. Esimerkiksi alikasvoksesta raivataan tammia
näkyviin tulevaisuudessa.
Maisemallises� tutki�ava rajapinta

Rakenne�u puisto tai puistomainen piha-alue
Rakenne�u ja ak�ivises� hoide�u viheralue. Alueelle voidaan
sijoi�aa virkistystä palvelevia rakenteita ja rakennelmia.
Alueella tulee huomioida luonnon monimuotoisuuden säilyminen ja lisääminen, hulevesien luonnonmukainen käsi�ely
ja luontoelemen�en säily�äminen.
Kehite�ävä virkistysmetsäalue
Luonnonmukaises� hoide�u metsävaltainen viheralue, jonka
pääkäy�ötarkoitus on virkistyskäy�ö. Alue�a kehitetään sen luontaisiin ominaispiirteisiin perustuen virkistykseen sopivana luonnonläheisenä alueena. Alueen suunni�elussa ja käytössä on mahdolliste�ava
rei�en jatkuvuus alueen sisällä sekä rei�en lii�yminen muuhun
rei�stöön. Suurempia hoitotoimenpiteitä ei saa tehdä lintujen ja
eläinten pesimisaikana.
Katu�lan kannalta mielenkiintoinen muutosalue
Kävely- pyöräilyrei�n jatkosuunni�elun yhteydessä on ediste�ävä
liikekivijalansyntymistä. Uusien kohteiden suunni�elussa
maantasokerroksen kerroskorkeus on muunneltavuuden
takia vähintään neljä metriä siten, e�ä katu�laan muodostuu mahdollisimman avoin näyteikkunajulkisivu ja ak�ivinen
katu�la.
Maisemallises� kehite�ävä näkymälinja
Uusi esteetön kävely-yhteys
Olemassaolevan polkuverkoston vahvistaminen
Kul�uuriperintökohderajaus
Museoviraston arkeologiseksi kohteeksi määritelty
historiallinen kylä- ja asuinpaikka.
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Päiväko�en toiminnan kannalta merki�ävät ja vaali�avat
mäetsäaukiot

V

Viher- ja virkistysalueet:
1) Historia
Heikkilänmäen varhaisin historia juontaa juurensa
Ancylusjärven ajalta noin 8 900–7 200 eaa, jolloin alue
sijaitsi järven rannalla. Ancylusjärven merkit ovat yhä
näkyvissä maisemassa muinaisena rantakivikkona pihapiirin itälaidalla. Heikkilänmäen kivikauden jälkeistä
aikaa hallitsi metsittyminen ja keräily- ja metsästyskulttuurit. Varhainen viljely alueella aloitettiin keskiajalla,
jolta on myös peräisin Heikkilän tilan ensimmäinen
kirjallinen maininta. Maanviljelyn myötä Heikkilän
tilasta muodostui ikään kuin saari peltojen keskelle,
kunnes vuonna 1862 rautatie Helsingistä Hämeenlinnaan rakennettiin noin 350 metriä mäen laelta länteen.
Rautatien rakentaminen muutti Heikkilänmäen lähiseudun maisemaa pysyvästi. Alueen länsipuolelle sijoitettiin teollisuutta ja pienimuotoista asuinrakentamista.
Keravan väkiluvun kasvaessa voimakkaasti 1900- luvun
loppupuolella, myös urbaani kaupunkirakentaminen
lähestyi Heikkilänmäen tilakeskustaa pala palalta ja
maisemakuva muuttui lopulta vihersaarekkeeksi kaupungin keskelle.
Laajan maisemakuvan muutoksen ohella myös Heikkilän pihapiirin maisemassa on tapahtunut muutoksia
historian saatossa. Pihapiiri aukesi vielä 70- luvun
puoleenväliin asti etelään ja länteen, kunnes metsä levittäytyi ja tiheni Porvoonkadun rakennusten ja
Heikkilän tilakeskuksen välille. Kaiken kaikkiaan 1900luku oli Heikkilänmäen maiseman muutoksen kannalta
mielenkiintoista aikaa: tilakeskuksen omistajuuden,
käyttötarkoituksen ja heitteillejätön seurauksena pihan
maisema-arkkitehtuuri eli jatkuvassa prosessissa.

Nostoja asukaskyselystä:
1) Museopihan toimintaa ja käyttöä tulee kehittää.
2) Maiseman hoitoa, pysähdyspaikkoja ja perinnekasveja tulee lisätä.
3) Museoalueen tapahtumaatarjontaa tulee edistää.

2) Nykytila
Heikkilänmäen seutu on maisemarakenteeltaan vaihteleva ja monipuolinen viheralue, mikä on luonut hyvät
edellytykset alueen viher-, virkistys- ja kulttuuripalveluiden menestymiselle. Alueen kotiseutumuseon luoma historiallinen identiteetti on keskeinen osa paikan
henkeä ja vetovoimaisuutta. Heikkilänmäen maisemallisia kohokohtia ovat hyvin säilyneet vanhat tammet,
muinaiset rantakivikot sekä tiheän puuston, avoimien
niittyjen ja arvorakennusten muodostama mosaiikki.
Vehreä tontti ja maalaismiljöö vievät aikamatkalle suoraan 1700-luvun loppupuolelle.
Maiseman heikkouksia ovat hallitsemattomasti kasvava aluskasvusto, jonka myötä tärkeät historialliset
näkymälinjat etelään ja itään ovat vaarassa umpeutua.
Toisaalta Heikkilänmäen historiallisen pihapiirin kokonaisilme rikkoutuu Heikkiläntien länsilaidalla, jossa
uutta rakentamista on sijoitettu aivan museoalueen
rajalle: kasvustoa on liian vähän sulkemaan näkymiä.
Heikkilänmäen toinen heikkous kytkeytyy alueen
saavutettavuuteen. Tapahtumien aikana pysäköintikapasiteetti ei ole riittävä ja kävellen polkuverkosto on
paikoin vaikeasti hahmotettavissa.

saivat joulutapahtuman, historiallisen näyttelyn ja konserttien tai esittävän taiteen näytösten järjestäminen.
Lisäksi Heikkilän maataloushistoriaa, etenkin karjatilana haluttiin palauttaa lammashaan rakentamisella
pihamiljööseen.
Heikkilämäen kotiseutumuseon kerroksellisen pihapiirin lisäksi aluekehityskuvan pohjoisosaan sijoittuu metsäalue, jota kehitetään lähivuosina poimintahakkuulla
ja polkuverkoston vahvistamisella. Metsään länsiosaan
istutetaan suojaistutuksia Heikkilän kotiseutumuseon
pihamiljöön visuaalisen ilmeen eheyttämiseksi. Lähimetsän hienovaraisen kehittämisen tavoitteena on
palvella alueen nykyisiä ja tulevia asukkaita ulkoilu- ja
virkistyspaikkana keskellä kaupunkia.
Heikkilänmäen lähiympäristön pihat suunnitellaan
siten, että ne muodostavat museoalueen kanssa katkeamattoman vehreän, tyylillisesti harmonisen kokonaisuuden. Talojen pihojen suunnittelun lähtökohtina
toimivat luonnonmukaisuus, historiallisen pihamiljöön
mukaiset kasvi- ja materiaalipaletit sekä alueellisten
ekosysteemipalveluiden vahvistaminen ja lisääminen.
Yhteys museoalueeseen korostuu näkymien säilyttämisellä ja sisä- ja ulkotilan rajapinnan häivyttämisellä.

3)Tulevaisuus
Heikkilänmäen alueen vetovoima perustuu monipuolisiin viher-, virkistys-, kulttuuripalveluihin. Asukkaiden
ja koko kaupungin yhteisenä virkistyspaikkana toimii
Heikkilän kotiseutumuseon ympäristö, jota kehitetään
maiseman historiaa vaalien ja erilaisia toimintoja,
kuten pihakalusteita ja perinnekasveja lisäämällä.
Heikkilän kotiseutumuseon kehittäminen perustuu
Heikkilän museoalueen asukaskyselyn (2022) tuloksiin
sekä tasapainon säilyttämiseen maiseman muutoksen
ja jatkuvuuden välillä. Alueella suoritetaan maisemanhoidon näkökulmasta merkittäviä toimenpiteitä: pusikoita raivataan hoidetumman ilmeen saavuttamiseksi
ja uusia kasveja, kuten perinneperennoja istutetaan.
Kasvillisuuden ohella museoalueelle lisätään penkkejä
ja muita kalusteita omatoimisen pihapiknikin tai mahdollisen kioskikahvilan käyttöön. Lisäksi museoalueelle
johtavaa polkuverkostoa laajennetaan niin, että museoalueen saavutettavuus paranee sekä lähimetsiin
että muuhun kaupunkiympäristöön.
Tapahtumat ovat olennainen osa Heikkilän kotiseutumuseon virkistyspalveluita. Tapahtumatarjontaa kehitetään ja laajennetaan tulevaisuudessa mahdollisimman monille eri kohderyhmille. Heikkilän museoalueen
asukaskyselyn (2022) tuloksissa suurinta kannatusta

Heikkilän kotiseutumuseon päärakennus on suurien lehtipuiden ja avoimien niittyjen
ympäröimä. 2018. Sinkka.
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