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Johdanto

Määritelmät

Lausteen alue on osa Asumisen uudet muodot - 
Eheytyvät elävät lähiöt (AsuMut) -hanketta, joka 
on Ympäristöministeriön Lähiöohjelman 2020–
2022 rahoittama tutkimuskokonaisuus. Yhteisölli-
sesti kehittyvä Lauste -kokonaisuudessa laaditaan 
yhteistyössä Turun kaupungin ja Oulun yliopiston 
arkkitehtuurin yksikön kanssa Lausteen kehitys-
kuva yhdessä alueen asukkaiden ja toimijoiden 
kanssa. Kehityskuvan tarkoituksena on tuottaa 
ideoita Lausteen tulevaisuuden kehittämiselle. 
Yksi keskeisimmistä kehityskuvan lähtökohdista on 
täydennysrakentamisen ja kaavoituksen keinojen 
avulla saavutettavat hyödyt mm. palvelujen ta-
kaamiseen ja joukkoliikenteen kehittämiseen.

1960–1970-luvuilla koettiin suuri yhteiskunnal-
linen käännekohta, kun ihmiset maaseudulta 
muuttivat kaupunkeihin teollisten töiden perässä. 
Kaupunkialueille tarvittiin nopeasti ja edullisesti 
asuinrakennuksia. Lähiöt syntyivät tähän asun-
topulan tarpeeseen, kun uusia asuinkerrostaloja 
rakennettiin kaupunkialueen reunamille metsä-
alueiden lähettyville jättäen mahdollisimman 
paljon rakennusten ympärille luontoa, väljyyttä 
ja valoisuutta. Kritiikki alueita kohtaan nousi jo 
lähiöiden rakentuessa. Niitä arvosteltiin mm. 
toiminnallisesti kuolleiksi, standardilaatikollisiksi 
alueiksi ja mielenterveydelle haitallisiksi paikoiksi 
(Lindfors, 2009). Lähiöissä asuvien kokemus asui-
nympäristöstään eroaa kuitenkin vahvasti alueen 
ulkopuolisten näkemyksistä ja median antamasta 
kuvasta. Lähiöiden asukkaat arvostavat alueensa 
luontoa, väljyyttä ja yhteisöllisyyttä ja todella viih-
tyvät alueella (Junnilainen, 2019).

Lähiöitä on tutkittu niiden rakentamisesta lähtien. 
Lähiöiden kerrostalot rakennettiin aikoinaan 
asuntopulaa helpottamaan väliaikaisiksi asuinta-
loiksi, jotka voisi purkaa 30 vuoden päästä. Kui-
tenkin ajan kuluessa on huomattu, että betoni ra-
kennusmateriaalina on kestänyt yllättävän hyvin 
aikaa etenkin julkisivuissa (Mölsä, 2021). Lähitu-

levaisuudessa purkua odottavat lähiöt jäivät vail-
le kokonaisvaltaista kehittämistä ja elävöittämistä. 
Nyt, 50 vuotta myöhemmin, suuret lähiöalueet 
ovat tulleet kattavaan peruskorjaustarpeeseen, 
ja alueilla alkaa näkymään vahvaa segregaatio-
ta muun kaupungin rakenteesta sosiaalisesta ja 
ympäristöllisestä näkökulmasta. Vaikka tutkimusta 
on tehty lähiöalueilta ja niiden julkisesta ympä-
ristöstä, rakennuksista sekä asunnoista, monet 
kaupungit eivät ole tehneet konkreettisia laajem-
pia kaupunkikehittämissuunnitelmia lähiöalueille. 
Laajempien suunnitelmien puuttuessa kaupungit 
purkavat nykyään vasta 30 vuotta vanhoja asui-
nalueita tehokkuuden nimissä (Bäckren, 2021).

Lähiökehittäminen on moniulotteinen haaste. 
Aihetta voidaan tarkastella monesta eri näkö-
kulmasta, niin poliittisesta, taloudellisesta, sosi-
aalisesta sekä kaupunkikuvallisesta. Ratkaisukei-
noihin vaikuttavat monet asiasuhteet, joista tässä 
tutkimusosuudessa painotetaan sosiaalisen ja 
kaupunkikuvallisen kehityksen edistämistä, muut 
osa-alueet huomioon ottaen. Tutkimuksen alus-
sa paneudutaan laajan aluetutkielman avulla 
alueen ominaispiirteisiin ja niistä nouseviin kehi-
tyskohteisiin enimmäkseen alueen fyysisten omi-
naisuuksien kautta. Fyysisten piirteiden lisäksi asui-
naluetta on lähestyttävä sen sosiaaliseen tilaan 
paneutumalla (Aura, Ylinen, & Ylönen, 1999, s. 
97). Siksi asukkaiden ja alueella toimivien ta-
hojen osallistaminen on perusteellisessa osassa 
tutkimuksen lähtökohtien asettelua, kehityskohtei-
den tarkentamista sekä tulevaisuuden aluesuun-
nitelman kehittämistä. Tässä tutkimusosuudessa 
tutkimuskohteena on siis alueen asukkaiden ja 
alueella toimivien tahojen osallistamisesta nouse-
vien teemojen huomioon ottaminen lähiöalueen 
kehittämisessä nykyisen täydennysrakentamisella 
tiivistämisen trendin ristipaineessa.

Täydennysrakentaminen
olemassa olevan rakennetun ympäristön tiivistä-
mistä uusilla rakennuksilla

Lisärakentaminen 
rakentamista aiemmin rakennetun kohteen tontil-
le. Se voi tarkoittaa olemassa olevan rakennuk-
sen laajentamista, lisäkerroksilla korottamista tai 
tilojen käyttötarkoitusten muutosta

Aluetehokkuus
kuvaa alueen rakentamisen pinta-alaa suhteessa 
alueen pinta-alaan

Korttelitehokkuus
kuvaa korttelin rakentamisen pinta-alaa suhtees-
sa korttelin pinta-alaan

Tonttitehokkuus
kuvaa tontin rakentamisen pinta-alaa suhteessa 
tontin pinta-alaan
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Taustaa
Mitkä ovat tutkimusosuuden lähtökohdat? Lausteen lähiö 
on valittu Turun kaupungin pilottikohteeksi Lähiöohjelmaan, 
jossa tavoitteena on luoda turvallisia, houkuttelevia ja elin-
voimaisia asuinalueita.
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1.1 Aiheen esittely ja tutkimuksen lähtökohdat

YK:n kestävän kehityksen viitekehyksessä Turun 
kaupungin yhtenä painopistetavoitteena on eri-
arvoisuuden vähentäminen. Turussa panostetaan 
kaupunkilaisten osallisuuden vahvistamiseen kau-
punkialueiden kehittämisessä. Turun suuralueella 
järjestettävät asukasfoorumit toimivat yhtenä työ-
kaluna. Turun kaupunki on kehittämässä lähiö-
visio-työkalua, jolla voidaan kehittää lähiöistä 
entistä elinvoimaisempia. (Turun kaupunki, 2020)
Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 
28.1.2019 toimenpideohjelman syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi ja sosiaalisen kaupunkikehityksen 
edistämiseksi. Lähiöohjelmaan on nimetty Turusta 
pilottikohteeksi Lausteen lähiö, joka on eri mitta-
rein segregoitunut eli sosiaalisesti muusta kau-
punkirakenteesta eriytynyt kaupunginosa (tau-
lukko 1.1). Lauste on monikulttuurinen lähiö, jossa 
asuu Turun viitekehyksessä paljon muunkielisiä 

(39,6 %).  Alueella työttömyysprosentti on myös 
suuri (29,7 %). 
Alueella ei ole tehty suurempia kehityshankkei-
ta tai uudisrakentamista sitten sen rakentumisen 
1970-luvulla, minkä vuoksi Lauste tarvitsee täl-
lä hetkellä erityistä huomiota aluekehittämisen 
suunnittelun myötä, jottei segregoituminen jatka 
nykyistä kehityskulkuaan. Kerrostalovaltaisten 
Lausteen ja Varissuon lähiöiden suuralueille ei 
ole ennustettavissa suurissa määrin uudisraken-
tamista muuhun Turkuun verrattuna, kuten kuva 
1.2. osoittaa. Noin kahden kilometrin päässä 
sijaitsevalla täysin uudella Skanssin alueella on 
tällä hetkellä kauppakeskus Skanssissa todella 
kattavat palvelut. Skanssin asuinalue on rakentu-
massa lähivuosina. Skanssin läheisyys vaikuttaa 
positiivisesti alueen veto- ja pitovoimaan.

KUVA 1.1. Yleiskuva tutkimuskohteesta, kerrostalovaltaisesta Lausteesta. Kuva yhdeltä alueen pääväylistä 
Pormestarinkadulta. Alueen tunnuspiirteitä ovat 4 kerroksiset porrastetut lamellitalot, 8 kerroksiset pistetalot, 
laajat paikoitusalueet kokoojakatujen varrella sekä metsäinen luonnonympäristö.
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Suurin osa palveluista on lähivuosikymmeninä 
lopettanut alueelta, mikä on nostanut esille asuk-
kaiden huolen alueen näivettymisestä. Lausteella 
sijaitsee Lausteen koulun ala-aste, joka on sisäil-
maongelmien vuoksi toiminut väliaikaistiloissa 
pihan parakkirakennuksissa. Tällä hetkellä Turun 
kaupunki pohtii koulun tulevaisuuden sijaintia. 
Koulun sijainnilla voitaisiin mahdollisesti vaikut-
taa maahanmuuttajataustaisten perheiden ko-
tiutumiseen ja niiden lasten kielen oppimiseen 
yhtenä keinona segregaation ehkäisemisessä. 
Skanssiin on rakentumassa monitoimitalo, jota 
pidetään mahdollisena vaihtoehtona myös La-
usteen alueen lapsille. Työpöydällä on kuitenkin 
tällä hetkellä suunnitelma eskarilaisten sekä 1. ja 
2. luokkalaisten omasta kouluyksiköstä Lausteella 
vanhempien opiskelijoiden siirtyessä monitoimita-
loon Skanssiin. Tämän tutkimuksen aikana kevääl-

lä 2021 koulun tulevaisuus ei ole vielä ratkennut. 
Koulun tuleva paikka tulee kuitenkin määrittele-
mään paljon Lausteen toiminnallisten tarpeiden 
kehittämistä. 
Koulun mahdollisesti siirtyessä alueella tulee 
taata saavutettavien alueellisten palvelujen tur-
vaaminen. Tähän keinona voi olla täydennysra-
kentaminen ja sitä kautta saavutettava ostovoima 
asukasnousun myötä. Täydennysrakentamista 
suunniteltaessa on äärimmäisen tärkeää huomi-
oida asiakasnäkökulma niin uusien kuin nykyisten 
asukkaiden kannalta. Tutkimusosuuden suunni-
tellussa otetaan huomioon toteuttajanäkökulma 
ja haastatellaan sosiaalisen asuntotuotannon 
toteuttajaa.

Taulukko 1.1. Lausteen lähiön väestö eriytymisen mittarein kuvattuna koko kaupungin väestöön verrattuna. 
Lähde: Tilastokeskus 2017, 2018.

KUVA 1.2. Asuntotuotannon ennuste rakennustyypin mukaan suuralueittain, summa v. 2011-2030

Taustaa

Alue Asukkaita, lkm Muu äidinkie-
li, %

Tulot alle
15 000 €/v, 
%

Tulot yli 
50 000 €/v, 
%

Ei peruskou-
lun jälkeistä 
tutkintoa, %

Korkea-koulu-
tutkinto, %

Työtön, %

Lauste 3 262 39,6 45,3 2,6 28,8 18,8 29,7
Turku 191 331 11,5 34,5 10,5 12,9 41,4 13,6

Asukkaita (2018)

Asuinrakennukset

Muut rakennukset

Rakennettua kerrosalaa yhteensä

Pinta-ala

Pinta-ala ilman laajaa viheraluetta

Asumisväljyys

Asuntoja alueella    
 
Asukkaita keskimäärin per asunto
  
Asuntokunnista asuu kerrostaloissa

Asuntokunnista yhden hengen talouksia

 

3 262 

124 610 k-m² 

11 944 k-m² 

136 554 k-m² 

93,96 ha

51,26 ha

38,2 m² / hlö

1 950

1,67

94 %

55 % 

Olevat

Uudet kerrostalot

Uudet pientalot

Uudet julkiset rakennukset

Uudet lisärakentaminen

Uudisrakentaminen yhteensä

Alueen rakennukset yhteensä

Uudet asukkaat (50 k-m2/asukas)

Uusi aluetehokkuus

132 802 k-m² 

+ 19 600 k-m²

+ 4 730 k-m²

+ 11 200 k-m²

+ 10 880 k-m²

46 410 k-m²

179 212 k-m² 

n. 704

0,35

LAUSTE
Kaupunginosa 26
Korttelit 2-7, 15-21, 24, 26, 27, 79, 87

Asukkaita (2018)   3262
Asuinrakennukset    124 610 h-m2
Muut rakennukset    11 944 h-m2
Rakennettua kerrosalaa yhteensä  136 554 h-m2
Asuin-Lauste pinta-ala    93,96 ha
Asuin-Lauste pinta-ala ilman
 laajaa viheraluetta  51,26 ha
Aluetehokkuus     ea = 0,27 *
Alueen keskimääräinen tonttitehokkuus et = 0,57

*Tehokkuuslaskelmasta on poistettu kaava-alueen laajat vihe-
ralueet, jotta lopputulos olisi vertailukelpoinen
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KUVA 1.4. Lauste vuonna1973

KUVA 1.3. Lauste vuonna1958

KUVA 1.5. Lauste vuonna1986

KUVA 1.6. Lauste vuonna1998
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1.2 Lausteen historia

Lausteen aluetta alettiin rakentamaan maaseu-
tumaisemiin Turun kaupungin laidalle työväen 
asuinalueeksi vuonna 1969. Alueen rakennukset 
suunnitteli ja rakensi rakennusliike Puolimatka Oy. 
Rakentaminen eteni kaavoituksen mukaisesti län-
nestä itään. Kirjurinaukion asemakaava vahvistui 
24.11.1975. Tässä vaiheessa oli noussut esille 
huoli Lausteen rakennetusta ympäristöstä, sen 
yksipuolisuudesta ja teollisesta ilmeestä. Uusin 
asemakaava sisälsikin vain matalia lamellitaloja 
ja rivitaloja. Koulu- ja kirjastorakennus alueen 
itäpäässä valmistui 1976. Viimeiset pistetalot val-
mistuivat alueen länsiosaan 1980-luvulla, eikä 
sen jälkeen asuin-Lausteelle ole rakennettu uusia 
taloja. Pientaloalueet Vaala ja Huhkola kehit-
tyivät ympärillä Lausteen valmistuttua. Lausteen 
luoteisosaan kaavoitettiin teollisuusrakennuk-
sia, joista onkin muodostunut laaja teollisuus- ja 

kauppa-alue, teollisuus-Lauste. Kahden kilometrin 
päähän rakennettu Varissuon laaja lähiö muutti 
myös Lausteen lähiön osaksi Itä-Turun pääkasvu-
suuntaa. Lausteelta Varissuolle suunniteltiin ohitus-
väylä, Itäkaari, joka ei lopulta toteutunut loppuun 
asti, vaan jätti osittain toteutuessaan Lausteelle 
oudon sisääntuloväylän.
2010-luvulla aloitettu rakennushanke, mootto-
ritien länsipuolen uusi asuin- ja kauppa-alue 
Skanssi, vaikuttaa lähialueen palveluihin ja lii-
kenteeseen merkittävästi jo nyt ja entisestään 
alueen laajentuessa. Lausteella ei ole tapahtunut 
2000-luvulla täydennysrakentamista eikä merkit-
täviä muutoksia elinympäristössä. Tästä huolimat-
ta alue osoittautuu etenkin pitovoimaiseksi sen 
liikenneyhteyksien ja luonnonläheisyyden myötä.
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Aluetutkielma
Millainen lähiö Lauste on? Kappaleessa esitellään Lauste 
alueena suhteessa ympäristöönsä ja omiin identiteetiltään 
vahvoihin piirteisiinsä.
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KUVA 2.1. Sijaintikartalla etäisyydet ympäröivistä alueista.

2.1 Sijainti ja asukasrakenne

Asuin-Lauste
Kaupunginosa 26
Korttelit 2-7, 15-21, 24, 26, 27, 79, 87

Lauste sijaitsee noin 5 kilometrin päässä Turun 
keskustasta. Noin kahden kilometrin päässä si-
jaitsee isommat palvelukeskittymät, uusi kehittyvä 
Skanssin alue ja Varissuon suuri lähiö. Laustetta 
ympäröi pientaloalueet Huhkola ja Vaala sekä 
teollisuus-Lauste. Lausteen eteläpuoli rajautuu 
laajaan virkistyskäytössä olevaan metsäaluee-
seen Kaarinan kunnan rajalla. 
Asukkaita vuonna 2018 oli 3 262. Nykyisellä 
kehityksellään väestöennusteen mukaan alueen 
väkiluku laskisi 2 783 asukkaaseen ellei täyden-
nysrakentamista tai muuta suurempia muutoksia 
alueella tapahdu. Yli 75-vuotiaiden ikäihmisten 
osuuden oletetaan kasvavan ja toisaalta nuorten 

aikuisten ja keski-ikäisten osuuden oletetaan 
laskevan. Alle 18-vuotiaiden osuuden oletetaan 
pysyvän melko samana, mikä synnyttää tarpeen 
alueella palveluille juuri lapsiperheille ja ikäihmi-
sille. Asuntokunnista 30 % on ikäihmisten asunto-
kuntia (65- v.) ja lapsiperheitä alueella asuu 324 
kpl. (Lähde Turun kaupunki lähtötiedot).
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KUVA 2.2. Rakeisuuskaavio 1:12 500.

Pientaloalue Vaala
Teollisuus-Lauste

Asuin-Lauste

Pientaloalue Huhkola

KUVA 2.3. Lukuja Lausteesta.

Alue Asukkaita, lkm Muu äidinkie-
li, %

Tulot alle
15 000 €/v, 
%

Tulot yli 
50 000 €/v, 
%

Ei peruskou-
lun jälkeistä 
tutkintoa, %

Korkea-koulu-
tutkinto, %

Työtön, %

Lauste 3 262 39,6 45,3 2,6 28,8 18,8 29,7
Turku 191 331 11,5 34,5 10,5 12,9 41,4 13,6

Asukkaita (2018)

Asuinrakennukset

Muut rakennukset

Rakennettua kerrosalaa yhteensä

Pinta-ala

Pinta-ala ilman laajaa viheraluetta

Asumisväljyys

Asuntoja alueella    
 
Asukkaita keskimäärin per asunto
  
Asuntokunnista asuu kerrostaloissa

Asuntokunnista yhden hengen talouksia

 

3 262 

124 610 k-m² 

11 944 k-m² 

136 554 k-m² 

93,96 ha

51,26 ha

38,2 m² / hlö

1 950

1,67

94 %

55 % 

Olevat

Uudet kerrostalot

Uudet pientalot

Uudet julkiset rakennukset

Uudet lisärakentaminen

Uudisrakentaminen yhteensä

Alueen rakennukset yhteensä

Uudet asukkaat (50 k-m2/asukas)

Uusi aluetehokkuus

132 802 k-m² 

+ 19 600 k-m²

+ 4 730 k-m²

+ 11 200 k-m²

+ 10 880 k-m²

46 410 k-m²

179 212 k-m² 

n. 704

0,35

LAUSTE
Kaupunginosa 26
Korttelit 2-7, 15-21, 24, 26, 27, 79, 87

Asukkaita (2018)   3262
Asuinrakennukset    124 610 h-m2
Muut rakennukset    11 944 h-m2
Rakennettua kerrosalaa yhteensä  136 554 h-m2
Asuin-Lauste pinta-ala    93,96 ha
Asuin-Lauste pinta-ala ilman
 laajaa viheraluetta  51,26 ha
Aluetehokkuus     ea = 0,27 *
Alueen keskimääräinen tonttitehokkuus et = 0,57

*Tehokkuuslaskelmasta on poistettu kaava-alueen laajat vihe-
ralueet, jotta lopputulos olisi vertailukelpoinen
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KUVA 2.4. Tarkastelualue rajattuna ilmakuvaan.

2.2 Ympäristö ja rakentaminen

Asuntokunnista 94 % Lausteella asuu kerros-
taloissa. 87 % taloista on rakennettu vuosina 
1970–1979. Kaikki kerrostalot on suunnittelut ja 
rakentanut sama rakennusliike, mikä tekee alueen 
rakennuskannasta melko yksipuolisen ja altistaa 
sen voimakkaalle alueellisen eriytymisen riskille. 
Alueella on 4 kerroksisia hissittömiä lamellitaloja 
sekä 7–8 kerroksisia hissillisiä pistetaloja. Kerros-
taloista osa on peruskorjattu ja julkisivut on uusittu, 
mikä kohottaa alueen ulkonäköä vaihtelevuudel-
laan.
Alueella näkyy vahvasti 1960-luvun metsälähiön 
periaate. Metsälähiön luonne on vuosien saa-
tossa pysynyt ennallaan, ja se näkyy alueella 
esimerkiksi isoine mäntyineen ja suurine metsä-
alueineen. Luonnonläheisyys ja sen mahdolli-
suudet Lausteessa on yksi alueen vahva spesiali-
teetti. Väljien korttelien väliin muodostuu viihtyisiä 
kävelykatuja. Kerrostalokorttelien sisäpihat on 

rauhoitettu pihatoiminnoille, joten autopaikat on 
osoitettu korttelien ulkopuolelle, autoteiden var-
teen. Alueen autoliikenne kulkee kerrostalokort-
telien reunoilla ja kokoojakatujen varren laajat 
parkkialueet hallitsevat alueen yleisilmettä. Lauste 
muodostaa sisältä päin koettavan kaupunkitilan, 
ei niinkään ympäröivään kaupunkirakenteeseen 
yhdistyvää aluetta. Vahvat koordinaattilinjastot 
eivät hahmotu selkeästi alueen reunamilla kul-
jettaessa, mikä antaa hyvät edellytykset suora-
linjaisen rakenteen jatkamiselle ja identiteetin 
vahvistamiselle täydennysrakentamisen myötä. 
Täydennysrakentaminen antaa mahdollisuuden 
alueen mittakaavalliseen vaihteluun, julkisten ti-
lojen jäsentelyyn ja pihojen toiminnallisuuden ja 
yksityisyyden lisäämiseen.

Maistraatinkatu

Itäkaari
Kirjurinaukio

Karhunkatu

Pormestarinkatu
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KUVA 2.5. Viheralueet 1:15 000

KUVA 2.6. Kaupunkirakennekaavio 1:15 000

metsäviheralue

hoidettu viheralue 
- puustoa

avoin viheralue 
- puuton

kerrostalo > 4 krs

kerrostalo < 4 krs

pientalo

liiketila

yleinen rakennus / 
julkinen palvelu

teollisuusrakennus

7–8 -krs. pistetalot  23 kpl
4 krs. lamellitalot  32 kpl
2 krs. rivitalot  24 kpl
2 krs. erillispientalot 3 kpl
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KUVA 2.7. (yllä) 1 Vehreä kävelytieverkosto halkoo aluetta. Alueen keskipisteenä on 
Kirjurinaukio.

 1

 2

KUVA 2.8. (alla) 2 Kerrostalojen pihat ovat melko luonnontilassa. Pihateille on asetettu 
kiviä läpiajon estämiseksi.
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 3

 4

KUVA 2.9. (yllä) 3 Alueelle tunnusomainen metsäisyys näkyy myös pihateillä. Näkymien 
päätteenä kävelyteillä on usein metsää.

KUVA 2.10. (alla) 4 Alueen ulkoilupaikat kaipaavat kohentamista. Taustalla alueen ra-
kennuskannalle tyypillisiä lamelli- ja pistetaloja.



21

KUVA 2.11. (yllä) 5 Kirjurinpuistikkoon on lähiaikoina asennettu ulkoliikuntavälineitä ja 
-pelipaikkoja. Taustalla Kirjurinaukion liikekeskus.

KUVA 2.12. (alla) 6 Alueen julkiset rakennukset ovat rappeutuneita. Vuonna 2014 lopet-
taneessa uimahallin kiinteistössä toimii tällä hetkellä kuntosali. Rakennuksen yhteydessä  
on asuinkerrostalojen käytössä olevaa paikoitusta.

 6

 5
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KUVA 2.13. Olemassa olevien palveluiden kaavio.

KUVA 2.14. Palveluiden etäisyys.

Lausteen lähipalvelut:

ala-aste, päiväkoti, neuvola

tenniskenttä, skatepark, 
monitoimikenttä, leikkipuisto
koira-aitaus, luontoaktiviteetti, frisbeegolf

lähikauppa, ravintola, kuntosali

seurakuntakeskus, Lähiötupa

pienteollisuus, varastotila/korjaamo

Ympäröivien alueiden palvelut:

kauppakeskus, kahvila, posti
nuorisotila, kirjasto, terveysasema

6 km

Turku keskusta

Ympäröivät
alueet

Lauste

1 km 3 km
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2.3 Palvelut ja liikenne

1960-luvulla alkaneeseen lähiöperiaatteeseen 
kuului ajatus siitä, että lähiöt muodostaisivat 
omia itsenäisiä alueita lähipalveluineen. Monet 
lähiöt jäivät palvelujensa puolesta vajavaisiksi 
ja olivat riippuvaisia keskusta-alueen toiminnois-
ta. Kaupunkien nykyiseen kaupunkipolitiikkaan 
kuuluu vahvasti palveluiden keskittäminen, kau-
punkirakenteen tiivistäminen ja joukkoliikenteen 
parantaminen palveluiden saavutettavuuden ta-
kaamiseksi. Kuten monessa muussakin lähiöissä, 
Lausteella kaupalliset palvelut ovat viime vuosina 
hävinneet etenkin läheisen Skanssin alueen kehit-
tyessä, eikä niitä ole odotettavissa suurenevassa 
määrin tulevaisuudessa.
Yksi suuri teema ja tuleva käännekohta alueella 
on koulun kohtalo. Lausteen koulurakennus on 
tullut tiensä päähän, ja koulun oppilaat toimivat 
tällä hetkellä parakkirakennuksissa. Koulun tule-
va paikka tulee määrittelemään paljon Lausteen 
toiminnallisten tarpeiden kehittämistä. Koululla 
sijainneet nuorisotalo ja kirjasto ovat jo siirtyneet 
Skanssiin.
Lauste on lähiölle tyypilliseen tapaan suunniteltu 
niin, että aluetta kiertää kokoojakatu, jonka var-
relle sijoittuvat laajat pysäköintialueet. Liikenne-
ratkaisut ja -rakenne ovat kuitenkin 60 vuodessa 

muuttuneet oleellisesti. Pyöräily on lisääntynyt ja 
laajojen pysäköintikenttien sijaan kiinnitettään 
enemmän huomiota viihtyisään saapumiseen 
asuintonteille kävelijän näkökulmasta.
Autoliikenne ja läpiajo kävelyteillä nähdään 
suurena ongelmana alueella. Metsälähiömäiset 
kadut luovat mukavaa mittakaavaa ja tunnel-
maa käveltäessä alueella, mutta ne aiheuttavat 
yhdessä suurten sisäpihojen kanssa ongelman 
autoliikenteelle. Esteettömästä näkökulmasta on 
haastavaa, ettei autolla pääse ajamaan joissa-
kin kortteleissa lähelle ulko-ovea, mikä aiheuttaa 
jalkakäytävien väärinkäyttöä läpiajolla.
Turkuun toteutetaan runkolinjastoksi kutsuttu lin-
ja-autoliikenteen uudistus vuonna 2022. Uu-
den linjaston perustan muodostavat runkolinjat, 
jotka kulkevat tiheällä aikavälillä. Runkolinjoja 
täydentävät liityntälinjat, täydentävät linjat sekä 
erikseen räätälöidyt koululais- ja palvelulinjat. 
Turun kaupunki on suunnittelut pyörätieyhteyden 
rakentamista välille Skanssi-Vaala-Lauste. Kysei-
nen pyörätie päättyisi Lausteella Kirjurinaukiolle. 
Kirjurinaukiolla, Rummunlyöjänpuiston kentillä 
eikä bussipysäkkien yhteydessä ole yleisiä pyö-
räparkkeja.

KUVA 2.15. Saavutettavuuskaavio 1:15 000. pyöräilyn 
pääverkosto

jalankulku

polku

autojen pääväylät

bussilinja

bussipysäkki

Aluetutkielma
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2.4 Maankäyttö

Lausteen aluetehokkuus on melko pieni, 0,27 (lu-
vusta poistettu eteläpuolen laaja viheralue) ver-
rattuna muihin alueisiin, kuten Kööpenhaminan 
Ørestadin aluetehokkuus 1,0, Hampurin Hafen-
Cityn 1,3, Helsingin Jätkäsaaren 0,9, Helsingin 
Viikin 0,30 ja Helsingin Herttoniemenrannan 
0,53. Tiivistämiseen paikoin olisi siis varaa vajaa-
käyttöisille alueille esimerkiksi Itäkaaren varteen.
Tonttitehokkuudet on laskettu Turun karttapalve-
luissa ilmoitettujen rakennusten kerrosalojen ja 
tontin pinta-alojen suhteesta. Alueen keskimää-
räinen korttelitehokkuus on ek = 0,47. Keskimää-
räinen tonttitehokkuus on et = 0,57. Keskimääräi-
nen kerrostalotonttien tehokkuus on et = 0,84. 
Kerrostalotontit ovat melko tiiviitä jo nyt. Esimer-
kiksi alueen pohjoisosan kerrostalotontit ovat 
tehokkuusluvuiltaan tehokkaita, vaikka ne ovat 
matalia (4 kerroksisia). Näillä tonteilla ei kuiten-
kaan ole parkkialueita ollenkaan, vaan asunto-
jen parkkipaikat ovat sijoitettu Maistraatinkadun 
varteen omille tonteille suuriksi parkkialueiksi. 
Mahdollinen tiivistäminen olemassa oleville ton-
teille täytyy tehdä siis hyvin perustellusti ja hieno-
varaisesti, ettei Lausteen hengittävä ja jo nyt tiivis 
rakenne kärsi.

0,29

KUVA 2.16. Asuin-Lauste aluetehokkuus 1:15 000.
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0,15

0,29

0,10

0,49

0,16

0,12

0,34

0,29

0,30

0,290,35

0,09

0,51

0,03

0,31

0,33

0,980,85
1,02

0,94

0,76
0,81

0,80

0,60

0,61

0,62

0,65

0,49

0,53

1,07

1,07
1,02

0,91
1,17

0,85 0,83
1,08

0,34

0,29

0,30

0,32

0,15

0,10

0,49

0,15 0,98
0,67

0,48

0,57

0,99

0,59

0,66

0,41 0,53
0,37

Aluetutkielma

KUVA 2.17. Korttelitehokkuuskaavio 1:12 500. asuinkortteli

julkisten toimintojen kortteli

sekakortteli

KUVA 2.18. Tonttitehokkuuskaavio 1:15 000. asuintontti

julkisten toimintojen tontti

liiketilojen tontti

yleisen pysäköinnin tontti
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kaupungin maanomistus

yksityinen maanomistus

KUVA 2.19. Maanomistus 1:15 000.

KUVA 2.20.
Tonttien käyttötarkoituskaavio 1:15 000

viheralue

ulkoaktiiviteetti

asuminen

paikoitus

kaupallinen

sosiaali/opetus

aukio

Suurin osa alueen Maistraatinkadun varren py-
säköintialueista on yksityisessä maanomistukses-
sa. Asuminen sijoittuu näiden pysäköintialueiden 
varrelle. Julkiset ja kaupalliset palvelut on sijoitettu 
melko hajanaisesti ympäri aluetta. Pormestarin-
kadun varressa sijaitsee paikoitusaluetontti, johon  
on osoitettu asuntojen autopaikkoja. Paikoitusalu-
etontilla on vuonna 2014 lopettanut uimahallin 
rakennus. Nykyisellään sen tilalla toimii kuntosali.
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74

20

120

6

16

56 85
52

90
22

340
258

44

96 36

163
122

170

77

V AP 233
O AP 260

V AP 354
O AP 193

V AP 141
O AP 340

V AP 202
O AP 122

V AP 330
O AP 258

V AP 165
O AP  -

V AP 134
O AP 170

V AP 299
O AP 321

V AP 199
O AP  - V AP 50

O AP 77

LPA-alueKUVA 2.22. Alueen paikoitusalueet ja
määrät kartalla 1:15 000

KUVA 2.21. Kerrostalokortteleiden
paikoitusalueet ja määrät kartalla
1:10 000

V AP Vaaditut autopaikat kaavan mukaan
O AP Olevat autopaikat korttelissa

Aluetutkielma

Maanpäällinen paikoitus on vallitseva näky La-
usteella, ja pysäköintiin tarvitaankin innovatiivisia 
ratkaisuja lisä- ja täydennysrakentamisen myötä, 
jottei paikoitus syö alueen pinta-alaa merkittä-
viltä viheralueilta. Parkkitila on tällä hetkelläkin 
nykyisellä määräyksellä melko maksimiluvuissaan 
maanpäällisellä paikoituksellaan. Vanhan uima-
hallin tontin kaksikerroksisen parkkihallin autopai-
kat ovat tarpeellisia ympäröiville asunnoille, kos-
ka niiden tonteilla ei ole tarpeeksi autopaikkoja.
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2.5 Asuntojakauma

Lausteella on edustettuna eri hallintomuotojen 
rakennuksia – niin vuokra kuin omistusasuntoja. 
Asuntojen hinnat ovat Turun keskimääräistä hin-
taa alempia niin vuokra- kuin omistusasunnoissa. 
Lausteella on muutamia rivitaloja itäpäässä ja 
omakotitaloja Itäkaaren varressa. Laustetta ym-
päröi Vaala ja Huhkola, jotka ovat pientaloaluei-
ta. Ongelmana alueella on kuitenkin yksipuoli-
nen asuntojakauma kerrostaloasunnoissa. Koska 
kaikki rakennukset on suunniteltu samana aikana 
(1970-luvulla) ja samalle käyttäjäkunnalle (kau-
pungistuvat perheet), on asunnot samantyyppisiä 
ja -kuntoisia keskenään. Suurin osa taloista on 
tällä hetkellä korjaustarpeessa. Neljä kerroksissa 
taloissa ei ole hissejä eikä ne täten ole esteet-
tömiä. 
Asunnot edustavat tyypillistä 1970-luvun kerros-
talorakentamista. Lamellitaloissa suurimmat asun-
not ovat läpitalon- tai päätyhuoneistoja. Asunnot 
ovat nykyajan keskimääräistä rakentamistapaa 
suurempia ja väljempiä. Kolmioita on selvästi eni-

ten. Myös yksiöitä ja kaksioita on paljon. Neliöt 
ovat suurimpia asuntoja, eikä niitä ole kuin joko 
muutamia per kerrostalo tai ei ollenkaan. 4-ker-
roksisissa lamellitaloissa ei ole hissiä, mikä hanka-
loittaa asuntojen esteettömyyttä.
Taloja korjatessa nykyrakentamisesta poikkeavat 
suuret asunnot voivat muodostua kuitenkin on-
gelmaksi, jos korjattavien asuntojen hinta nousee 
merkittävästi parannusten myötä. Myös asunto-
jen peruskorjaaminen (mm. putkiremontti ja pin-
tatyöt) voivat nostaa asuntojen hintaa ja vuokraa 
kustannusten kattamiseksi. TVT, Turun kaupungin 
vuokrataloyhtiö, on peruskorjauksen yhteydessä 
muuttanut asuntopohjia ja pienentänyt asuntojen 
kokoa tämän vuoksi. Raastuvankatu 3 osoitteessa 
yksi vanhoista pistetaloista purettiin ja korjausku-
lujen kattamiseksi asuntojakaumaa 3C-talossa 
muutettiin. Myös yhtenä vaihtoehtona rakennus-
kulujen kustantamiseen voi olla lisärakentaminen.

KUVA 2.23. Asuntojen omistusmuoto -kaavio 1:15 000.

KUVA 2.24. TVT asuntojakauma esimerkkinä 
alueen kerrostaloasuntojen jakaumasta.

Taulukko 2.1. TVT asunnot Lausteella.

vuokra

omistus/vuokra

omistus

TVT asunnot
(kaupungin vuokratalot) 

yksiöt
30 %

kaksiot
26 %

kolmiot
40 %

neliöt
4 %

TVT:n asunnot Lausteella:

Yksiöt  30-38 m2   84 kpl
Kaksiot  40-74 m2   75 kpl
Kolmiot  72-76,5 m2  115 kpl
Neliöt  97,5 m2   12 kpl   
Yhteensä    386 kpl
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KUVA 2.27. (vasemmalla)
Esimerkkinä TVT Asunnot 
Kirjurinkatu 3C, jossa on 
tyypillinen lamellitalon 
pohja.

KUVA 2.28. (oikealla)
Esimerkkinä TVT Asunnot 
Raastuvankatu 3C, jossa 
peruskorjauksen yhtey-
dessä muutettiin asuntoja-
kaumaa.

KUVA 2.26. ARA-vuokra-asunnot 3 h tai enemmän 2019 Turku.

KUVA 2.25. Asuntokaupat 2019 Turku.



AsuMut-hanke, Yhteisöllisesti kehittyvä LausteLähiöohjelma 2020-202230

KUVA 2.29. Ote nykyisestä kaavasta.

KUVA 2.30. Yleiskaava 2029 ehdotus, yhdyskuntarakenne.
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2.5 Alueen kaavoitus

Turun kaupunki on tällä hetkellä hyväksymässä 
Yleiskaavaa vuodelle 2029. Lausteen osalta 
merkittäviä teemoja yleiskaavassa on hulevesiyh-
teydet Karhunkadun varrella, laajojen viheraluei-
den yhteydet sekä joukkoliikenne- ja pyöräyhte-
ydet.

Monelle alueen kerrostalotontille on määritetty 
sallittu kerrosala sekä huoneistomäärä. Näillä 
tonteilla on jonkin verran rakennusoikeutta. Niillä 
tonteilla, jossa huoneistomäärä on rajoitettu, ra-
kennusten huoneistomäärä on täysin sama kuin 
mitä kaavassa sallitaan. Poikkeuksena näistä on 
Raastuvankatu 3 osoitteessa sijaitseva tontti, josta 
on vuonna 2016 purettu kerrostalo, eikä sen tilal-
le ole rakennettu vastaavaa. Kaikkiin kerrostaloi-
hin lisärakentamista suunniteltaessa tarvitaan siis 
kaavamuutos sallitun kerrosalan ja/tai huoneis-
tomäärän takia.

Alueen kaavassa määritellyt pysäköintipaikat:

ALK1- korttelialueen tarpeisiin:
1 autopaikka asuntoa kohti.
1 autopaikka liiketilan huoneistoalan 100 m2 
kohti.
1 autopaikka 7 asuntoa kohti vieraspaikoitusta 
varten.
AK- korttelialueiden tarpeisiin:
1 autopaikka asuntoa kohti.
1 autopaikka 7 asuntoa kohti vieraspaikoitusta 
varten.

AL+H- korttelialueen tarpeisiin:
1 autopaikka liiketilan huoneistoalan 100 m2 
kohti.

YS1- korttelialueiden tarpeisiin:
1 autopaikka 5 toimihenkilöä kohti.

AR- korttelialueiden tarpeisiin:
1 autopaikka jokaista enintään 100 m2 suuruista 
asuntoa kohti tai 2 autopaikkaa jokaista yli 100 
m2 suuruista asuntoa kohti.
1 autopaikka 7 asuntoa kohti vieraspaikoitusta 
varten.

KUVA 2.31. Kerrostalojen jäljellä oleva kerros-
ala ja asuinhuoneistojen määrä.

326ka
566ka

875ka
0ah

978ka
0ah

1887ka
0ah

875ka
0ah

875ka
0ah

846ka
0ah

2525ka
0ah

2913ka
24ah

960ka
0ah

960ka
0ah

1920ka
1920ka

0ka
0ah

350ka 0ka

450ka

0ka

0ka 591ka

543ka
172ka

0ka
0ka

0ka

0ka 0ka
189ka

480ka

0ka

ka jäljellä oleva sallit tu kerrosala
ah jäljellä oleva asuinhuoneistomäärä
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Asukasosallistaminen
Kuinka asukkaiden mielipide saadaan aluekehittämisessä 
kuuluville? Osallistavaan suunnitteluun valikoituinut paik-
katietokysely osoittautui toimivaksi työkaluksi asukkaiden 
havaintojen ja kehitysehdotusten kuulemisessa.
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3.1 Osallistavaan suunnitteluun 
valittu menetelmä: Harava-paik-
katietokysely

3.2 Paikkatietokyselyn toteuttami-
nen

Poikkeustila-aikana asukasosallistamisen tavaksi 
valikoitui verkossa toteutettava paikkatietokysely 
Harava-palvelun kautta fyysisen asukastyöapa-
jan sijaan. Selainpohjaisen harava-karttakysely-
palvelun käyttöliittymä koettiin helpoksi tavaksi 
kerätä ja analysoida asukkaiden kokemuksia 
ja kehitysehdotuksia alueelta. Kysely muodostui 
lomakekyselyistä sekä karttapohjaisista kysymyk-
sistä, joihin vastaajat pystyivät merkkaamaan 
havaintoja visuaalisesti suoraan kartalle alueen 
ilmakuvaan. Näin saatiin kattava variaatio eri-
laisia huomioita alueesta yleisesti ja merkintöjä 
yksityiskohtaisemmista kohteista.

Lähiöohjelma ja Lausteen tutkimusosuus sekä sen 
tavoitteet esiteltiin Lausteen asukkaiden alueta-
paamisessa, aluefoorumissa, 3.3.2021. Tarkoituk-
sena oli verkkokyselyn lisäksi tehdä haastatteluja 
ja avustaa kyselyyn vastaamisessa Lähiötuvalla 
aluetyöntekijöiden kanssa muunkielisiä sekä niitä, 
jotka eivät omista esimerkiksi älylaitetta. Kysely 
toteutettiin tämän vuoksi vain suomen kielellä. 
Harmillisesti poikkeustilan aiheuttamat rajoitukset 
tiukentuivat juuri maaliskuussa pariksi kuukaudek-
si, joka vaikutti myös Lähiötuvan toimintaan ja 
asukaskontakteihin. Kysely oli verkossa vastat-
tavana kolme viikkoa. Vähäisen vastausmäärän 
vuoksi vastausaikaa pidennettiin vielä muutamal-
la päivällä. Turun aluetyönkehittäjä jakoi kyselyä 
mm. Lausteen koulun ja päiväkodeille Wilman 
kautta vanhemmille jaettavaksi sekä Lausteen 
Facebook-ryhmässä. 

KUVA 3.2. (alla) Kysymysosiossa avaava kaavio, ja siihen liittyvä likert-asteikko.
KUVA 3.1. (yllä) Karttakysymyksissä vastaaja pystyi laittamaan ilmakuvaan merkintöjä.
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3.3 Vastausten tulokset ja arviointi

Lopulta kyselyyn vastaajia oli 38. Koska kyse-
lyn vastaajajoukko ei ole kovin laaja, ei voida 
tehdä yleistäviä johtopäätöksiä alueesta. Kyse-
lyn tuloksia on syytä tarkastella esille nousevina 
yksittäisinä mielipiteinä ja kehitysehdotuksina. 
Kysely jaettiin neljään osa-alueeseen: Ympä-
ristö ja rakentaminen, Palvelut, Liikkuminen sekä 
Turvallisuus. Jokaisesta aihealueesta oli sekä 
karttapohjaisia kysymyksiä että monivalinta- ja 
avokysymyksiä. 
Suurin osa vastaajista (71 %) asui kyselyalueen 
keskeisellä paikalla, asuin-Lausteella. Jonkin ver-
ran vastaajia oli myös ympäröiviltä asuinalueilta, 
teollisuus-Lausteelta, Huhkolasta, Vaalasta ja 
muualta. Valtaosa vastaajista asui kerrostalossa 

(66 %) ja rivitalossa (26 %), joita alueen asun-
noista valtaosa on. Vastaajien iässä oli hyvin ha-
jontaa. Ikäryhmiä vuosista 19 yli 75 vuotiaisiin oli 
edustettuina. Naisia vastaajissa oli suurin osa (74 
%). 53 % vastaajista oli päätoimisesta töissä, 12 
% opiskelijoita, 8 % työttömiä ja 26 % eläkkeellä.

KUVA 3.3. Asuinpaikka KUVA 3.6. Sukupuoli

Asuin-Lauste

Teollisuus-Lauste

Huhkola

Vaala

Pääskyvuori

Varissuo

Muu, mikä

KUVA 3.5. Ikäryhmä

Alle 15

15-18

19-29

30-44

45-64

65-75

Yli 75

Nainen

Mies

Muu

En halua sanoa

KUVA 3.4. Asumismuoto

Kerrostalo

Rivitalo

Paritalo

Omakotitalo

Muu, mikä

KUVA 3.7. Tämän hetkinen päätoimi

Töissä

Opiskelija

Perhevapaalla

Työtön

Eläkkeellä
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3.3.1 Ympäristö ja rakentaminen

Esitetyissä väittämissä Lausteen ympäristöstä ja 
rakentamisesta rakennetun ympäristön ylläpitä-
minen ja kehittäminen jakoi vastaajien mielipiteitä 
puolesta ja vastaan. Melkein puolet vastaajista 
ei osannut sanoa tarvitaanko Lausteelle uudis-
rakentamista. Suurimman osan mukaan Lauste 
ei ole liian väljästi rakennettu. Lisärakentamisen 
sopiminen Lausteelle tuotti hajontaa vastauksis-
sa niin puolesta kuin vastaan. Suurimman osan 
mielestä vanhoja rakennuksia alueella tulee säi-
lyttää. Eniten samaa mieltä oltiin väittämästä ”Ke-
sällä Lausteen ympäristö on miellyttävä ja viihtyi-
sä”. Talvista Laustetta ei koettu yhtä miellyttäväksi. 
Vastaajien mielestä täydennysrakentamista osoit-
taessa alueelle sopisi parhaiten liiketila/palvelu-
rakennus (30%) ja rivitalot (30%). Avovastaukses-
sa toivottiin rivitaloja isommilla asunnoilla (5h+).
Vaikka kyselyssä oli selitettynä käsitteet täyden-

nys- ja lisärakentaminen, karttakysymyksen koh-
dalla käsitteitä käytettiin synonyymejä. Kartalle ei 
merkattu lisärakentamista olemassa olevaan ra-
kennuskantaan. Ympäristön kehittämisen kohtaan 
tuli vain yksi vastaus. Kartta- ja asteikkokysymyk-
sistä tuli selkeästi esille, että Lausteen vahvuus on 
viherympäristö ja sen tarjoamat ulkoilumahdolli-
suudet. Heikkoutena nähtiin Kirjurinaukion ympä-
ristö. Täydennysrakentamista ei nähdä uhkana 
olemassa olevaa rakennuskantaa tai viherympä-
ristöä kohtaan alueen rakentamattomilla, käyttä-
mättömillä alueilla esimerkiksi Itäkaaren varressa.

KUVA 3.8. (yllä)
Ympäristö ja rakentami-
nen -kohdan vastaukset 
kartalla koottuna
1:15 000

kerrostalo

kaupunkipientalo/townhouse

rivitalo

omakotitalo

liiketila / palvelurakennus

muu, mikä

KUVA 3.9. (vasemmalla)
Millainen täydennys-
rakentaminen sopisi 
Lausteelle vastaajien 
mielestä, jos alueelle 
osoitettaisiin täydennys-
rakentamista.

miellyttävä paikka

epämiellyttävä paikka

säilytettävä paikka

poistettava paikka

täydennysrakentamiselle sopiva 
alue

ympäristöä kehitettävä alue

10

20

30
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3.3.2 Palvelut

Kyselyn toisessa osiossa lueteltiin alueella täl-
lä hetkellä olevat palvelut. Puolet vastaajista 
vastasivat, etteivät kyseiset palvelut ole riittäviä 
alueelle. Välttämättömimmiksi palveluiksi nousi 
selvimmin koulu, päiväkoti, päivittäistavarakaup-
pa sekä kuntorata. Vastaajat saivat halutessaan 
kertoa mitä palveluita alueelle tulisi lisätä palve-
lutarjontaa mahdollisesti kehitettäessä. Avokysy-
myksissä toistuvia vastauksia ja näin toivotuimpia 
palveluita olivat parempi päivittäistavarakaup-
pa, posti sekä kirjasto. Koulun säilyttämisestä ja 
uudelleen rakentamisesta oli mainintoja. Monia 
erilaisia urheilupalveluita toivottiin mm. uusi uima-
halli, tenniskentän muuttaminen sulkapallokentiksi, 
heittopeliratoja ja parempi skeittiparkki. Mo-
nessa vastauksessa mainittiin maahanmuuttajille 
suunnattujen palvelujen suuri määrä.

Karttakysymyksissä kysyttiin, millä alueella palve-
luita voisi kehittää ja millä lisätä. Kehittämisvasta-
ukset tulivat skeittiparkin, päivittäistavarakaupan 
ja koulun ympäristöön. Lisäämiskohtaan vastauk-
set sijoittuivat koulun taakse ja Maistraatinkadun 
päiväkodin kohdalle. 
Lausteen palvelutarjontaa ei pidetä riittävänä. 
Kaupallisten palveluiden kehittäminen lisäämäl-
lä on haastavaa, koska Skanssin kattavat sekä 
Varissuon palvelut ovat hyvin lähellä. Nykyisten 
palveluiden takaamiseen tarvitaan siis täyden-
nysrakentamista ja sitä kautta saavutettavan asu-
kasluvun kasvun tuomaa asiakasvoimaa. Päivit-
täistavarakauppa on Lausteen kaltaiselle lähiölle 
todella tärkeä palvelu, koska se on monen asuk-
kaan päivittäinen lähipalvelu. Huolestuttavaa on, 
että se koetaan tarjonnaltaan nykyisellään riittä-
mättömäksi.

kyllä

ei

en osaa sanoa

KUVA 3.10. Palvelut-kohdan 
vastaukset kartalle koottuna 
1:15 000

KUVA 3.11. Vastaukset kysymykseen 
”Ovatko alueella kuvatut palvelut 
riittäviä?”

TAULUKKO 3.1. Vastaajien mielipiteet siitä, mitkä alueella olevat palvelut ovat välttä-
mättömiä asumisen hyvän laadun takaamiseksi Lausteella.

alue, jossa olemassa olevia
palveluita voisi kehittää

alue, jossa palveluita voisi lisätä
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3.3.3 Liikkuminen
Osuuden alussa vastaajilta kysyttiin, miten he liik-
kuvat työ- ja koulumatkansa ja vapaa-ajanmat-
kansa. Molempiin kysymyksiin liikkumismuodon 
hajonta oli melko tasainen. Esitetyissä väittämissä 
nousi esille riittäviksi koetut pyörä- ja kävelyreitit. 
Hyvät ulkoilureitit edistivät melkein kaikkien vas-
taajien liikkumista. Kulkuväylien valaistus koetaan 
hyväksi sekä huonoksi. Yleiset alueet koetaan 
suurimmaksi osin esteettömiksi. Alueen sisäliikun-
tapaikka edistäisi osan vastaajista liikkumista.
Pyörällä alueella kulkijat kokivat vaihtelevasti 
pyöräpaikkojen ja -katosten lisäämisen tarpeen 
niin taloyhtiöissä kuin yleisesti alueella. Pyörätie-
verkoston kehittämistä osa vastaajista kannatti, 
mutta suurin osa ei osannut vastata. 
Alueen autoilevat vastaajat eivät kokeneet park-
kipaikkoja olevan liikaa alueella. Osa vastaajista 
koki, että pysäköinti oli hyvin järjestetty alueella 
ja osa koki sen huonoksi. Pyörätieverkoston tai 

joukkoliikenteen kehittäminen ei vaikuttaisi merkit-
tävästi lisäävän pyöräilyä tai linja-autolla kulke-
mista autoilijoiden keskuudessa. Yhteiskäyttöau-
toilu ei herättänyt vastaajissa kiinnostusta. Ainoa 
merkintä paikoitusalueiden kehittämisen kartta-
kysymyksiin oli Kirjurinkadun pysäköintialueen 
kehittäminen.
Karttakysymyksissä tutkittiin käytettävien reittien 
ja vapaa-ajan paikkojen välistä suhdetta. Kir-
jurinkadun alue oli vastauksissa liikenteen sol-
mukohta ostos- ja asiointimatkoille sekä työ- ja 
opiskelumatkoille. Vapaa-ajanreitit / harrastus-
reitit painottuivat kaikki viheralueille eteläpuolelle. 
Alueen vahvuutena on hyvät liikenneyhteydet ja 
lähiöperiaatteen mukainen selkeä suoraviivai-
nen kävelytiereitistö alueen ytimessä. Vastauksia 
kehitettävistä reiteistä tuli melko vähän, mikä voi 
kertoa siitä, että olemassa oleva reitistö koetaan 
nykyisellään hyväksi.

kävellen

pyörällä

henkilöautolla kuljettajana

henkiläautolla matkustajana

linja-autolla

mopolla/skootterilla

muulla, millä

KUVA 3.12. (yllä)
Liikkuminen-kohdan 
vastaukset yhteenvetona 
kartalla 1:15 000

KUVA 3.13. (vasemmalla) 
Millä tavoin vastaajat 
kulkevat pääasiallisesti 
työ- ja koulumatkat.

liikenteen solmukohta (ostos- ja asiointi-
matka sekä työ- tai opiskelumatka)

vapaa-ajanreitti / harrastusreitti

tärkeä vapaa-ajan paikka

kehitettävä autotie

kehitettävä kävelytie

kehitettävä pyörätie
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3.3.4 Turvallisuus

Asukasosallistaminen

Neljännessä osiossa käsiteltiin turvallisuutta. 
Suurin osa vastaajista (64 %) kokee Lausteen 
melko turvalliseksi. Esitetyissä väittämissä vas-
taajat kokivat Lausteella kulkemisen turvalliseksi 
päivällä. Illalla kulkeminen jakoi enemmän 
mielipiteitä, mutta suurin osa koki myös illalla 
kulkemisen turvalliseksi. Alueen rakennettu ym-
päristö, pyöräliikenne tai kadunylitykset eivät 
aiheuta erityisesti turvattomuutta. Alueen muut 
asukkaat koetaan aiheuttavan turvattomuutta. 
Valaistuksen puute sekä autoliikenne jakavat 
mielipiteitä turvallisuuden kokemisen heikenty-
misestä. 
Avokysymyksissä nousi paljon esille Kirjuri-
naukion turvattomuus. Asukkaiden mukaan 
häiriökäyttäytyminen, juopot ja huumediile-
rit koetaan turvallisuuden uhaksi. Mainintoja 
häiritsevistä autoilijoista kävelykaduilla esiintyi 
myös. Turvattomimmiksi paikoiksi ja alueiksi 

merkittiin Kirjurinaukio ja sen ympäristö. Siellä 
tapahtuva häiriökäyttäytyminen ja muut ihmiset 
koettiin suurimpana turvallisuutta heikentävänä 
tekijänä.
Lausteen autoliikenne ja pysäköinti on suun-
niteltu asumisen ja palveluiden reunoilla kier-
täväksi. Tämä tuo toisaalta viihtyisiä aluetta 
halkovia kävelykatuja, mutta käytännössä se 
aiheuttaa myös turvattomuutta liikenteellisesti. 
Leveillä kävelykaduilla mahtuu ajamaan au-
tolla. Alueen ytimessä sijaitsevilla palveluil-
la, esimerkiksi Kämnerinkadun päiväkodilla, 
parkkipaikat sijaitsevat kaukana. Tästä johtuen 
kävelyteillä ajetaan autoilla ja sen koetaan ai-
heuttavan vaarallisia tilanteita kävelijöille.

KUVA 3.14. (yllä)
Turvallisuus-kohdan 
vastaukset yhteenvetona 
kartalla 1:15 000

KUVA 3.15. (vasemmalla)
Kuinka turvalliseksi vas-
taajat kokevat Lausteen.

turvallinen

melko turvallinen

ei kovin turvallinen 
eikä kovin turvaton

melko turvaton

turvaton

en osaa sanoa

turvaton kohta

turvaton alue

liikenteellinen parannus turvallisuuden 
näkökulmasta

rakennetun ympäristön parannus 
turvallisuuden näkökulmasta
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3.4 Yhteenveto

Kyselyn alussa esitettiin yleisiä väittämiä Laus-
teesta asuinalueena. Väittämien tuloksista alueen 
selkeästi parhaimmiksi puoliksi nousi luonnon-
läheinen asuinympäristö sekä hyvät ulkoilumah-
dollisuudet. Lauste koettiin väittämien perusteella 
myös hyväksi sijainniltaan ja liikenneyhteyksiltään. 
Alueen selkeinä vahvuuksina ovat siis asukkaiden 
mukaan viheralueet ja niiden tarjoamat ulkoilu-
mahdollisuudet sekä sijainti. Heikoimmiksi piir-
teiksi väittämien perusteella koettiin palvelut sekä 
yhteisöllisyys. 
Turvattomaksi ja epämiellyttäväksi paikaksi ku-
vailtua Kirjurinaukiota tulee kehittää toiminnalli-
sesti palvelujen ja turvallisuuden näkökulmasta. 
Kirjurinkadun parkkipaikka kaipaa kehittämistä. 
Alueen Itäkaaren sisääntulon liikenneratkaisuihin 
ja ympäristöön kaivataan kehittämistä. Täyden-
nysrakentamista esitettiin tyhjille ja käyttämättö-

mille alueille. Täydennysrakentamista tarvitaan, 
jotta saadaan taattua Lausteen nykyisellään riit-
tämättömäksi koetut lähipalvelut.
Kyselyn vähäisestä vastaajamäärästä huolimatta 
annetut vastaukset antavat tärkeitä suuntaviivoja 
alueen erityistä kehittämistä kaipaaville kohdille. 
Avovastauksissa nousi paljon asukkaiden oleel-
lisia huomioita, joita ei kyselyssä osattu kysyä ja 
aiheita, joita aluetutkielmassa ei noussut esille.

ympäristön kohennusta kaipaava alue

kehitystä kaipaava kohta

miellyttävin alue - säilytettävä alue

täydennysrakentamiselle sopiva alue

kehitystä eniten kaipaava alue

KUVA 3.16. Yhteenveto kehitettävistä ja säilytettä-
vistä alueista 1:15 000

- Asukaskyselyyn vastaaja

”Tehdään Lausteesta trendikäs, vähän rosoinen, sijaintihan on mahtava.”
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KUVA 3.17. Yhteenveto vastaajien kehitysehdotuk-
sista kartalla 1:15 000

KUVA 3.18. Kehitysehdotuksia palveluihin KUVA 3.19. Täydennysrakentamisen 
vaihtoehtoja.

Kehitettävät uudet palvelut

Millaista täydennysrakentamistaKehitettävät alueen olemassa olevat palvelut

(itsepalvelu) kirjasto | posti/smartposti | terveyspalveluita (vanhuksille)

rivitaloja

palvelu-/liiketilarakennuksia 

isoja asuntojauimahalli/maauimala | kahvila | vanhuksille sopivia pelipaikkoja (boccia)

koulu | ravintola | päivittäistavarakauppa | skatepark

+5h
asunnot

Kehitettävät uudet palvelut

Millaista täydennysrakentamistaKehitettävät alueen olemassa olevat palvelut

(itsepalvelu) kirjasto | posti/smartposti | terveyspalveluita (vanhuksille)

rivitaloja

palvelu-/liiketilarakennuksia 

isoja asuntojauimahalli/maauimala | kahvila | vanhuksille sopivia pelipaikkoja (boccia)

koulu | ravintola | päivittäistavarakauppa | skatepark

+5h
asunnot

liikenteellinen parannus turvallisuu-
den näkökulmasta

rakennetun ympäristön parannus 
turvallisuuden näkökulmasta

kehitettävä autotie

kehitettävä kävelytie

kehitettävä pyörätie

täydennysrakentamiselle sopiva alue

ympäristöä kehitettävä alue

alue, jossa olemassa olevia palveluita 
voisi kehittää

alue, jossa palveluita voisi lisätä

Asukasosallistaminen
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Täydennysrakentamismallien 
arviointia
Millä tavoin täydennysrakentamista ja kokonaiskuvallista 
aluevisiota voidaan lähestyä?  Aluetutkielman ja asukasky-
selyn pohjalta nousseiden kehityskohtien avulla tarkastel-
laan globaaleja esimerkkejä ja täydennysrakentamissuun-
nitelman vaihtoehtoisia malleja kohti kokonaiskuvallista 
visiota. 
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4.1 Aluekehittäminen kokonaisuutena

Lähiöt tarjoavat itsessään laajasti mahdollisuuk-
sia lisä- ja täydennysrakentamiselle olemassa 
olevalla infrallaan ja väljällä rakenteellaan. Lä-
hiöiden lisä- ja täydennysrakentamista suunni-
teltaessa on tärkeää kuitenkin katsoa aluetta ko-
konaiskuvallisesti eikä vain yksittäisten tonttien ja 
kortteleiden osalta. Kokonaisvaltaisella suunnitte-
lulla voidaan luoda tulevaisuuskuvaa ja reunoja 
mm. rakentamisen volyymille sekä viheryhteyksien 
ja julkisten alueiden kehittämiselle. Näin voidaan 
luoda lähiölle omaleimainen, alueelle sopiva 
luontevin täydennystapa. Tarkasteltaessa lähiötä 
kokonaisuutena voidaan edistää lisä- ja täyden-
nysrakentamista vaativaa kaavoitusta taloyhtiöitä 
ja asuntotuotannon toteuttajia varten. (Soikkeli, 
Koiso-Kanttila, & Sorri, 2014)
Alueiden täydennysrakentamiseen on monia eri-
laisia malleja, joita on esitelty kuvassa 4.1. Täs-
sä kappaleessa tutkitaan juuri Lausteelle sopivia 
malleja tarkasteltaessa Turun laajaa asuinalue 
kontekstia ja Lausteen ympäröivää rakennetta. 
Alueella tutkitaan minkä tyyppinen lisärakentami-
nen sopisi olemassa olevaan rakennuskantaan ja 
tonteille, minkälaisia mahdollisia uudiskortteleita 
voitaisiin osoittaa sekä millä tavoin kokonaiskuva 
vaikuttaa alueen ympäristön kehittämiseen. 

Koronapandemia nostaa entistä vahvemmin esil-
le asumisen ja asuinympäristön laadun. Urbaani 
ympäristö ei ole monelle tässä hetkessä tavoiteltu 
asuinympäristö. Metsälähiöt tarjoavatkin tämän 
hetken asuinalueihanteita: väljyyttä ja luontoa. 
Asuntotarjontaa kasvukeskuksissa tulisi monipuo-
listaa, ja siihen yksi keino voisi olla tiiviin ja ma-
talan rakentamisen edistäminen näissä lähiöissä 
täydentämisen keinoin. Tiivis ja matala rakenta-
minen voi olla maankäytöltään yhtä tehokasta 
kuin kerrostalorakentaminen, ja se voi tarjota 
monipuolistusta asuntomarkkinoille nykyisen ker-
rostalovaltaisen kaavoituksen rinnalle. (Lehtovuori 
& Lehtovuori, 2021)
15 minuutin kaupunki on ajatus asuinalueesta, 
jossa palvelut löytyvät 15 minuutin kävelymatkan 
päästä. Kyseinen teoria on nostettu esille koro-
napandemiankin aikana monissa maailman kau-
pungeissa (Kippo & Pietarinen, 2020). Pitäisikö 
suomalaisia lähiöitä siis tiivistää siten, että niihin 
saataisiin taattua asukasluvun kasvulla riittävän 
monipuolinen palvelutarjonta 15 minuutin kau-
pungin teorian mukaisesti vetovoimaisuuden säi-
lyttämiseksi? Lähiöt kuitenkin tarjoavat jo monien 
arvostamat viheralueet ja monipuoliset ajanviet-
topaikat ulkona.

5

4

6

7

8

2

3

1

Lisärakentamismallit tonttikohtaisesti

1 · Tilan käyttötarkoituksen muuttaminen

2 · Uudet rakennus olevalle tontille

3 · Purkava täydennysrakentaminen

4 · Rakennuksen jatkaminen ja laajentaminen

5 · Rakennuksen korottaminen

Täydennysrakentamismallit alueellisella tasolla

6 · Uusi asuintalokortteli

7 · Uusi liiketila tai palvelurakennus

8 · Ympäristön kehittäminen: 
      virkistysalueet, reitit, aukiot

KUVA 4.1. Täydennysrakentamisen ja aluekehittämisen malleja.
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3

5
6 7

8

9

4

2
1A

1B

1C

Aluetutkielman ja paikkatietokyselyn tuottaman 
asukasosallistamisen myötä tarkasteluun nousivat 
tietyt kohdat alueella (kuva 4.2.).

1 ∙ Täydennysrakentamista vajaakäyttöisille 
alueille Itäkaaren ja Karhunkadun varteen.

2 ∙ Vanhan uimahallin tontin uuden käyttötarkoi-
tuksen pohtiminen.

3 ∙ Rummunlyöjän puiston tärkeiden ulkoliikunta-
mahdollisuuksien korostaminen.

4 ∙ Alueen sisääntulon, Kirjurinkadun laajan park-
kialueen, suunnittelu viihtyisämmäksi.

5 ∙ Kirjurinaukion vahvistaminen toiminnallisena ja 
sosiaalisena keskipisteenä.

6 ∙ Kirjurinaukion liiketilakorttelin säilyttäminen 
lähiöperiaatteen mukaisena palvelujen keskipis-
teenä.

7 ∙ Kirjurinpuistikon säilyttäminen keskusalueen 
rakennettuna toiminnallisena puistona.

8 ∙ Päiväkoti-neuvola-rakennuksen korjaustar-
peiden vaatiessa korvaavan uudisrakennuksen 
tarkastelu.

9 ∙ Koulun mahdollisesti siirtyessä sen tontti jää 
käyttämättömäksi. Koulun kohtalo ei kuitenkaan 
selviä tutkimuksen aikana, joten koulun skenaa-
rioiden tarkastelu jätetään tietoisesti pois tar-
kastelusta. Kokonaiskuvaa kehittäessä kuitenkin 
tiedostetaan koulun mahdollinen siirtyminen ja 
sen aiheuttamat mahdolliset muutokset mm. kou-
lulaisten liikkumiseen ja alueen yleiseen palvelu-
rakenteeseen.

Täydennysrakentamismallien arviointia

KUVA 4.2. Aluetutkielman ja asukaskyselyn pohjalta muodostuneita kohtia kehittämiselle tai vahvistamiselle 1:10 000.
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YKSIT.

YKSIT.

hulevesioja

tärkeä pysäköintialue

yksityinen maanomistusYKSIT.

metsäinen kallioalue

voima-/sähkölinjat

kävely-yhteys

melu

aurinko - varjostus

liikenteen solmukohta

Lauste on rakennettu lähiöperiaatteen mukaisesti 
omaksi itsenäiseksi yksiköksi, mutta nyt se uhkaa 
jäädä liian irralliseksi ympäristöstään, ellei sitä 
rakentamisen avulla kehitetä jatkumaan osaksi 
ympäröiviä alueita, missä palvelut sijaitsevat. 
Täydennysrakentaminen Lausteen länsipäähän 
toisi aluetta lähemmäs kohti Skanssin kehittyvää, 
vetovoimaista uudisasuinaluetta. Rakentamisen 
yhteyteen saisi sulavasti jatkumaan Lausteen yti-
men kävelyreitistön ja pyöräilyn uuden verkoston.
Alueen metsämäisyys on säilytettävä ja sen ym-
pärille voidaan rakentaa uusia luontoarvoja tu-
kevia paikkoja. Alueen länsipäädyn hulevesioja 
voidaan ottaa mukaan nitomaan alueen vihera-
lueita yhteen. Aluetta halkovat voimalinjat jakavat 
aluetta luonnollisiin rakentamisen palasiin. 

Liikenteen kehittäminen turvallisempaan muotoon 
nostaa alueella koettua turvallisuutta ja viihtyi-
syyttä. Kuvassa 4.4 on esitetty joitakin mahdol-
lisia liikenteellisiä ratkaisuja turvallisuuden lisää-
miseen.
Koulun mahdollisesti siirtyessä alueella on taatta-
va kaupungin palvelujen tarjontaa. Kuvassa 4.5 
on esitetty mahdollisia suuren ja pienen mittakaa-
van palveluita, joiden tarkoituksena olisi luoda 
alueelle luonnollisia paikkoja kohtaamisille ja 
aktiiviselle tekemiselle. Muun muassa uuden kau-
punginosatalon sijoittaminen alueelle tukisi ikäih-
misten harrastuksia sisäliikuntapaikan muodossa, 
muunkielisten suomen kielen opiskelua kirjaston 
myötä ja lapsiperheiden palveluita neuvolan 
avulla.
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YKSIT.

YKSIT.

hulevesioja

tärkeä pysäköintialue

yksityinen maanomistus

Uusi kaupunginosatalo:
päiväkoti, neuvola, sisäliikuntatilat, kirjasto

Koulukyytipysäkki

Pyöräkatoksia keskusalueelle
bussipysäkkien läheisyyteen

Viheralueisiin yhdistettyjä
toimintoja (liikunta, sosialisoituminen)

Osoitettu paikka pop up -toiminnalle Kirjastoautopysäkki

Kirjastoautolle tila

Erillinen pyörätie Pysäköintikatu hidasteineen

Korostettu suojatie Alikulkutunneli

Liikenneympyrä Valaistus

Täydennysrakentamismallien arviointia

KUVA 4.3. (yllä)
Ilmakuvaan merkattuna huomioita, 
jotka mahdollisesti vaikuttavat täy-
dennysrakentamisen sijoittumiseen.

KUVA 4.4. (oikealla yllä)
Esimerkkejä liikenteellisistä ratkai-
suista turvallisuuden lisäämiseen 
alueella.

KUVA 4.5. (oikealla alla)
Esimerkkejä palveluista, joita 
alueelle voisi tuoda.
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4.1.1 Turun aluekehityskonsepteja

Kokonaiskuvallisen lähiövision luomiseksi tutkit-
tiin Turun kaupungin aluekehittämishankkeita ja 
etenkin sitä, miten Lausteen lähiövisio voisi tuoda 
uusia, vaihtoehtoisia näkökulmia Turun aluekehit-
tämiseen. Turun kaupungin kolme kärkihanketta 
ovat keskustan kehittäminen elinvoimaiseksi, kil-
pailukykyiseksi kaupunkikeskustaksi, Turun tiede-
puiston innovatiivinen kehittäminen sekä Smart 
and Wise Turku asukkaita, asiakkaita ja sidosryh-
miä osallistamalla (Turun kaupunki, 2018).
Kahden kilometrin päässä sijaitseva Skanssi ra-
kentuu lähivuosina. Asuinalueena sitä on brän-
dätty ekologisena, yhteisöllisenä ja energiate-
hokkuuden edelläkävijä kaupunginosana. Sinne 
on kaavoitettu niin rivitaloja, pientaloja kuin ker-
rostaloja. 

Pohjoisemmassa sijaitseva melkein 9000 asuk-
kaan lähiö Varissuo on Lausteen kaltainen kerros-
talovaltainen asuinalue. Varissuolle on kaavailtu 
raitiovaunun päätepysäkkiä ja tällä hetkellä 
alueelle ollaan uudistamassa ”unelmien keskus-
puistoa”. 
Linnanfältin puurakentamisen alue, Kirstinpuiston 
tehokas merellinen kerrostaloalue ja Linnannie-
men ympärivuorokautinen kaupunkikulttuurikes-
kuksen ympäristö ovat uusia kehitettäviä alueita, 
jotka hyötyvät kaupunkikeskustan läheisyydestä, 
ja ovat täten kerrostalopainotteisia alueita. Uu-
delle Turun kaupunginpuutarhan alueelle on 
suunniteltu ympäristöön soveltuvaa monimuotois-
ta kaupunkirakennetta kohtuuhintaisen asunto-
tuotannon myötä. Korttelit sisältävät myös rivitalo-
ja, joskin alue painottuu kerrostalorakentamiseen.

KUVA 4.6. (vasemmalla yllä)
Turun tiedepuisto yhdistää työpaikat, palvelut, asumisen, 
liikkumisen ja julkisen kaupunkitilan.

KUVA 4.7. (vasemmalla alla)
Turun kaupunginpuutarhan kehittyvä alue yhdistää kerrosta-
lo- ja pientaloasumista.

KUVA 4.8. (yllä)
Skanssista kehittyy uusi vetovoimainen asuinalue, johon 
Lausteenkin tulevaisuuden palvelut nojaavat.
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4.1.2 Myllypuron lähiöuudistus referenssinä

Myllypuron asuinalue sijaitsee itäisessä Hel-
singissä metron varrella 14 kilometrin päässä 
Helsingin keskustasta. Alueella asui 11 700 
asukasta vuonna 2016. Alue on alkanut rakentu-
maan 1950-luvulla, ja suurin osa taloista rakentui 
1960-luvulta eteenpäin tyypilliseksi metsälä-
hiöksi. Alue on ollut mukana kehittämishankkeis-
sa 1990-luvulta lähtien. Helsingin kaupunki on 
ollut tehokkaasti uudistamassa aluetta. Vanha 
1970-luvun ostoskeskus purettiin ja tilalle raken-
nettiin arkkitehtuurikilpailun myötä uusi uudistettu 
palveluiden keskittymä, hybridirakennus. Alueel-

le on rakennettu uusia asuntoja, korjattu vanhaa 
rakennuskantaa sekä monipuolistettu asuntoja-
kaumaa uudella Puu-Myllypuron pientaloalueel-
la. Myllypuron liikuntapalveluihin on panostettu 
hyvien liikenneyhteyksien myötä. 2010-luvulla 
metron viereen rakentui Metropolian ammattikor-
keakoulun kampus. (Pulkkinen & Idström, 2017)

KUVA 4.9. (vasemmalla yllä)
Uudistettu alueen keskipiste. 
Palvelut sijoittuvat hybridira-
kennukseen. Taustalla näkyy 
Metropolian ammattikorkea-
koulu ja metroasema.

KUVA 4.10. (vasemmalla alla)
Palvelurakennuksia on uusittu 
alueen kehittyessä ympä-
ristöön sopiviksi. Päiväkoti 
Neulasen puuverhoilu istuu 
metsäympäristöön.

KUVA 4.11. (oikealla yllä)
Puu-Myllypuron pientalot 
luovat miellyttävää katutilaa 
ja omaleimaisen ympäris-
tön. Alue muodostaa oman 
identiteetin arkkitehtuurillaan 
ja itsenäisellä sijainnillaan 
irrallaan kerrostaloalueista.

KUVA 4.12. (oikealla alla)
Lisärakentamista olemassa 
olevassa kerrostalossa.
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KUVA 4.13. (alla) Asuntokunnat henkilöluvun mukaan 1990–2019. 
(Tilastokeskus)

KUVA 4.14. (oikealla) Uudisrakentamisen vaihtoehtoisia kortteleita 
massoittelun ja asuntojakauman kannalta.

4.2 Asuntojakauman monipuolistaminen

Muuttuvat elämäntilanteet vaativat erilaisia asun-
toja, mm. senioriasuntoja, perheasuntoja tai opis-
kelija-asuntoja. Asumiseen tuo turvallisuutta tunne 
siitä, että elämäntilanteen muuttuessa voi jatkaa 
asumista samalla tutulla asuinalueella. Tämä huo-
mioiden asuinalueen tulisi tarjota monipuolinen 
asuntojakauma eri elämäntilanteita varten. Myös 
itse asunnot on tärkeää suunnitella muuntautu-
miskykyisiksi mahdollisten muutosten kohdatessa. 
(Hirvola, 2016)
Asuntokuntien koossa on tapahtunut iso muutos 
lähiöiden rakentamisajoista. Vuonna 1970 asun-
tokunnan keskikoko oli 2,99, vuonna 1990 2,42 
ja vuonna 2019 1,97. Yksin- ja kaksinasuvien 
määrä kasvaa, ja etenkin nuorten ja iäkkäiden 
osuus yksinasujista on kasvanut. (Tilastokeskus, 
2020)
Asumispreferenssit ovat muuttuneet paljon siitä, 
miten lähiöiden kulta-aikana asuinrakennukset 
suunniteltiin. Vanhan asumiskannan joustavuus 

nykypäivän trendeihin on kankeaa, kun väestöra-
kenne on muuttunut. Yksinasuminen on lisääntynyt 
merkittävästi (taulukko 4.1.) ja jo Turun alueella 
50 % asuntokunnista on yksinasuvia. Vaikka ruo-
kakuntien koko pienenee, uusperheet ja suurper-
heet myös yleistyvät ja tarvitaan isompia asun-
toja. Elämäntavat yksilöllistyvät ja asumistoiveet 
monipuolistuvat. 
Suomessa asumisen hallintamuodot ovat hyvin 
yksipuolisia: vuokra- tai omistusasuntopainot-
teisia (ARA, 2019). Voisiko lähiöt tarjota vaih-
toehtoista kohtuuhintaista asumista esimerkiksi 
asumisosuuskunta-asumisen muodossa pieni- ja 
keskituloisille? Asuminen palvelullistuu, mikä luo 
uusia mahdollisuuksia asumiseen ja kortteleihin. 
Myös jakamistalouden laajentuminen asumiseen 
muuttaa korttelirakenteita ja asumisen laatua. Yh-
teisöllisyys ja paikallisuus lisääntyvät ja kuluttajat 
tulevat tietoisemmiksi rakentamisen ympäristöar-
voista.

1. Väljä kortteli, jossa yhdistetty rivitalo- 
ja kerrostaloasumista. Pysäköinti 
LPA-alueella korttelin keskellä. 
Referenssinä Toppila, Oulu.

2. Tiivis kerrostalokortteli. Pysäköinti 
korttelin alla. Referenssinä Jätkäsaari, 

Helsinki

3. Täydennysrakentamista lähiöön, 
kerrostalokortteli. Maanpäällinen 

pyäköinti tontilla. Referenssinä 
Välivainio, Oulu.

4. Puinen pienkerrostalokortteli. 
Pysäköinti hajautetusti pihassa. 

Referenssinä Puu-Linnanmaa, Oulu.

5. Yhdistetty kortteli kerrostaloja ja 
townhouseja. Pysäköinti LPA-alueella ja 

townhouseilla tontilla. Referenssinä 
Alppikylä, Helsinki.

6. Kohtuuhintaisia pientaloja pareittain 
ja yksittäin. Pysäköinti hajautetusti 
tontilla. Referenssinä Arola, Turku.

1. Väljä kortteli, jossa yhdistetty rivitalo- 
ja kerrostaloasumista. Pysäköinti 
LPA-alueella korttelin keskellä. 
Referenssinä Toppila, Oulu.

2. Tiivis kerrostalokortteli. Pysäköinti 
korttelin alla. Referenssinä Jätkäsaari, 

Helsinki

3. Täydennysrakentamista lähiöön, 
kerrostalokortteli. Maanpäällinen 

pyäköinti tontilla. Referenssinä 
Välivainio, Oulu.

4. Puinen pienkerrostalokortteli. 
Pysäköinti hajautetusti pihassa. 

Referenssinä Puu-Linnanmaa, Oulu.

5. Yhdistetty kortteli kerrostaloja ja 
townhouseja. Pysäköinti LPA-alueella ja 

townhouseilla tontilla. Referenssinä 
Alppikylä, Helsinki.

6. Kohtuuhintaisia pientaloja pareittain 
ja yksittäin. Pysäköinti hajautetusti 
tontilla. Referenssinä Arola, Turku.
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Uusien asuinkortteleiden rakentamiseen on mo-
nenlaisia vaihtoehtoja rakennus- ja asuntotyyp-
pien suhteen. Itäkaari on vahvasti liikennöity 
katu, jonka varrelle voimalinja halkoo pirstalei-
sia alueita mahdolliselle rakentamiselle. Näille 
alueille sopii tietä reunustavat kerrostalotontit, jot-
ka rajaavat sisäänsä suojaisan sisäpihan. Kuvas-
sa 4.14 kohdissa 1-4 on esitelty referenssien 
kautta muutamia mahdollisia korttelityyppejä, 
joita Itäkaaren varteen voisi suunnitella tehokkuu-
den, arkkitehtonisen ilmeen ja tilan muodostami-
sen kannalta. Näihin kerrostaloasuntoihin voisi 
tuoda Lausteen nykyisestä asuntojakaumasta 
poikkeavia kerrostaloasuntoja, esimerkiksi isoja 
perheasuntoja.
Asuntojakauman monipuolistamisen nojalla La-
usteelle sopii uudisrakentamiseksi pien- tai rivi-
talot. Niillä saadaan alueelle isompia asuntoja, 
erilaista rakennuskantaa ja monipuolisempia 
omistusmuotoja. Pien- tai rivitalojen sijoittaminen 

yksittäisinä yksikköinä keskelle olevaa rakennus-
kantaa voi olla haastavaa, joten alueelta tulisi 
löytää isompi yhtenäinen alue, johon voisi muo-
dostua identiteetiltään itsenäisempi alue, joka 
silti olisi osa Laustetta. Karhunkadun varsi olisi 
tällaiselle rakentamiselle oiva paikka Huhkolan 
pientaloalueen läheisyyden myötä. Kuvassa 4.14 
kohdissa 5 ja 6 on esitetty muutamia vaihtoehtoi-
sia malleja pientalorakentamiselle.
Olemassa olevien rakennusten lisärakentami-
sella voidaan muuttaa taloyhtiöiden yksittäisten 
rakennusten asuntojakaumaa ja täten tarjota mo-
nipuolisemmin asuntoja myös omassa lähiympä-
ristössä. Rakennusten korottaminen lisäkerrosten 
myötä mahdollistaa myös uusien esteettömien 
ratkaisujen tekemisen vanhoihin taloihin. Esimer-
kiksi rakennusten sisääntuloa voidaan parantaa 
ja asuntoihin voidaan rakentaa korjausten yhtey-
dessä hissit, kun uusista asunnoista saadaan lisä-
tuloa asunto-osakeyhtiöille. (Soikkeli et al., 2014)

Täydennysrakentamismallien arviointia

1. Väljä kortteli, jossa yhdistetty rivitalo- 
ja kerrostaloasumista. Pysäköinti 
LPA-alueella korttelin keskellä. 
Referenssinä Toppila, Oulu.

2. Tiivis kerrostalokortteli. Pysäköinti 
korttelin alla. Referenssinä Jätkäsaari, 

Helsinki

3. Täydennysrakentamista lähiöön, 
kerrostalokortteli. Maanpäällinen 

pyäköinti tontilla. Referenssinä 
Välivainio, Oulu.

4. Puinen pienkerrostalokortteli. 
Pysäköinti hajautetusti pihassa. 

Referenssinä Puu-Linnanmaa, Oulu.

5. Yhdistetty kortteli kerrostaloja ja 
townhouseja. Pysäköinti LPA-alueella ja 

townhouseilla tontilla. Referenssinä 
Alppikylä, Helsinki.

6. Kohtuuhintaisia pientaloja pareittain 
ja yksittäin. Pysäköinti hajautetusti 
tontilla. Referenssinä Arola, Turku.

1. Väljä kortteli, jossa yhdistetty rivitalo- 
ja kerrostaloasumista. Pysäköinti 
LPA-alueella korttelin keskellä. 
Referenssinä Toppila, Oulu.

2. Tiivis kerrostalokortteli. Pysäköinti 
korttelin alla. Referenssinä Jätkäsaari, 

Helsinki

3. Täydennysrakentamista lähiöön, 
kerrostalokortteli. Maanpäällinen 

pyäköinti tontilla. Referenssinä 
Välivainio, Oulu.

4. Puinen pienkerrostalokortteli. 
Pysäköinti hajautetusti pihassa. 

Referenssinä Puu-Linnanmaa, Oulu.

5. Yhdistetty kortteli kerrostaloja ja 
townhouseja. Pysäköinti LPA-alueella ja 

townhouseilla tontilla. Referenssinä 
Alppikylä, Helsinki.

6. Kohtuuhintaisia pientaloja pareittain 
ja yksittäin. Pysäköinti hajautetusti 
tontilla. Referenssinä Arola, Turku.
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4.3 Arkkitehtuurin variointi

Alueen melko geneeristä ulkoasua monipuolis-
tetaan. Erilaiset materiaalit, kuten puuverhous, 
valkoinen rappaus ja viherparvekkeet, rikas-
tuttavat melko yksipuolisen Lausteen ulkoasua. 
Modulaariset viherparvekevyöhykkeet antavat 
asunnoille miellyttävää lisäarvoa.  Kattomuotojen 
polveilu voisi tuoda alueen massoitteluun uuden-
laista luonnetta. Alueen massan variointiin sopii 
harjakattoiset pientalot. Uusissa kortteleissa voi 
olla muusta korttelirakenteesta poikkeavaa kort-
telirakennetta alueen hajanaisuuden ja erilaisten 
katujen muodostamien koordinaatistojen vuoksi. 
Alueelle voisi mahdollisesti tuoda aivan uuden-
laista ”geneerisyyttä”, joka sulautuu olemassa 
olevaan ja saman aikaisesti luo selkeän erottumi-
sen uutena alueen reunana.

+

4.4 Toteuttajan näkökulma - 
TVT haastattelu
Kehityskuvaa varten haastateltiin Turun kaupungin 
vuokrataloja tarjoavan TVT Asunnot Oy:n edus-
tajia helmikuussa tutkimusosuuden alussa. Haas-
tatteluaineisto kerättiin tässä tutkimuksessa tee-
mahaastattelulla. TVT Asunnot Oy:tä lähestyttiin 
haastattelupyynnöllä sähköpostitse. Haastattelu 
sovittiin 28.1.2021 Teams-sovelluksen kautta käy-
täväksi. Haastattelussa käytiin vapaamuotoisesti 
läpi ennalta mietittyjä teemoja, kuten mitä ehtoja 
Lausteen tulisi toteuttaa yleisesti alueena, jotta se 
olisi täydennysrakentamiselle houkutteleva (saa-
vutettavuus, palvelut, ympäristö yms.). Teemoina 
olivat myös uudisrakentamisen reunaehdot (ra-
kennusvolyymi, taloudellisuus, kerrosalaneliöt, 
tontin koko, paikoitustarpeet, piha-alueet yms.) 
ja korjausrakentamisen reunaehdot (ympäristön 
viihtyisyyden tai asuntojakauman muuttaminen 
yms.) sekä mahdollisia muita havaintoja Laus-
teesta alueena asukkaiden ja yhtiön näkökulmas-
ta (kunnossapito, ympäristö, asukkaiden vaihtu-
vuus Lausteella, mahdolliset tulevat asukaskyselyt 
yms.).

KUVA 4.15. (yllä) Alueen nykyisen arkkitehtuurin ominaispiirteitä.
KUVA 4.16. (alla) Alueelle lisättäviä arkkitehtuurin teemoja.

Kehityskuvan avainteemat

mittakaavan vaihtelu
toteutettavuus
yhteisöllisyys

ympäristöllinen kestävyys
sosiaalinen kestävyys

turvallisuus

Kehityskuvan avainteemat

mittakaavan vaihtelu
toteutettavuus
yhteisöllisyys

ympäristöllinen kestävyys
sosiaalinen kestävyys

turvallisuus
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4.4 Toteuttajan näkökulma - 
TVT haastattelu

Täydennysrakentamismallien arviointia

TVT toivoo, että kaupunki katsoisi lähiökehitystä 
laajempana ilmiönä ja loisi sille kokonaisvaltai-
sen strategian. Tämän avulla pystyttäisiin mää-
rittelemään laajemmassa mittakaavassa asu-
kaskohderyhmiä ja niiden myötä rakentamisen 
tyyppejä. Vaalan ja Huhkolan pientaloalueet 
sopivat kerrostalovaltaisen Lausteen viereen nii-
den sekoittaessa asuntorakennetta. Lausteelle-
kin tarvittaisiin monipuolisempaa asuntokantaa 
kerrostalojen ohelle. Townhouse-tyyppiset talot 
voisivat TVT:n mukaan olla raikas vaihtoehto ker-
rostalojen rinnalle.
Haastattelussa nousi esille lähipalveluiden tär-
keys ja etenkin lähikaupan merkitys Lausteen 
kaltaisessa lähiössä. Liikenneratkaisut nousevat 
myös lähiöalueella oleelliseen arvoon. Bussilla 
tulisi päästä lähelle asukkaan ulko-ovea ja pal-
veluita. Autoilu kaupungin reunalla sijaitsevalla 
asuinalueella on yleistä, joten autopaikotusta 
tarvitaan jatkossakin. Autopaikoituksen ratkaise-
minen onkin lähiöissä suuri kysymys. Maanalai-
nen pysäköinti ja parkkihallit tulevat kalliiksi, joten 

kortteleihin olisi suotuisaa TVT:n mukaan pohtia 
maanpäällistä pysäköintiä.
Lausteella TVT:n asunnoissa vaihtuvuus ei ole ol-
lut viime vuosina merkittävän suurta. Pitovoimaa 
alueella siis löytyy. Turvallisuus nousee esille 
TVT:n asukaskyselyissä aika ajoin niin laajem-
massa aluekontekstissa kuin yksittäisten asuntojen 
osalta. Turvallisuuteen vaikuttavat ison ja pienen 
mittakaavan asiat, kuten pihavalaistus, omaisuu-
den turvaaminen ja alueen rauhallisuus. Hissit-
tömyys ja esteettömyys 4 kerroksissa taloissa 
koetaan ongelmaksi esteettömyyden kannalta, 
etenkin kun alueella asuu paljon ikääntyneitä 
alkuperäisasukkaita. 4 kerroksisten lamellitalojen 
lisärakentaminen lisäkerroksilla nähdään kuiten-
kin haastavana vaihtoehtona. Purkava uudisra-
kentaminen olisi TVT:n mukaan heille parempi 
vaihtoehto.

Pysäköintikatu / Kadunvarsipysäköinti Pihapysäköinnin keskittäminen

Pihapysäköinnin kokoaminen
pienemmiksi ryhmiksi

Maanalainen pysäköinti

Rakentamattomien alueiden /
joutomaiden hyödyntäminen

Pysäköintikansi

Pysäköintikatu / Kadunvarsipysäköinti Pihapysäköinnin keskittäminen

Pihapysäköinnin kokoaminen
pienemmiksi ryhmiksi

Maanalainen pysäköinti

Rakentamattomien alueiden /
joutomaiden hyödyntäminen

Pysäköintikansi

KUVA 4.17. Koska pysäköinti on iso haaste lähiöympäristössä, siihen 
on pohdittu vaihtoehtoisia ratkaisuja.
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4.5 Turvallinen, viihtyisä ja moderni Lauste

Taulukossa 4.1 on käsitelty mahdollisia asuina-
lueiden ja etenkin lähiöiden kehitykseen vaikutta-
via ilmiöitä. Näitä ilmiöitä tarkastellaan Lausteen 
kontekstissa, kun tuodaan Lauste asuinalueena 
1970-luvun metsälähiöstä 2030-luvun viihtyisäk-
si, identiteetiltään vahvistuneeksi asuinalueeksi. 
Kuvassa 4.19 on käsitelty yksittäisiä esimerkkejä 
mahdollisista tulevaisuuden kaupunkiympäristöön 
vaikuttavista tekijöistä. Nämä tekijät vaikuttavat 
merkittävästi mm. siihen millaisia tilatarpeita pal-
veluilla ja joukkoliikenteellä on tulevaisuudessa.
Kaupunkitila ja julkiset alueet kuuluvat kaikille. 
Häiriökäyttäytyminen ja epämiellyttäväksi koettu 
toiminta vaikuttaa kuitenkin kielteisesti koettuun 
kaupunkitilaan ja turvallisuuteen, mikä on näky-

vissä myös Lausteella. Rikoksille ja häiriökäyt-
täytymiselle alttiita paikkoja voidaan kehittää 
parantamalla mahdollisuuksia luonnolliselle val-
vonnalle. Luonnollista valvontaa syntyy, kun asuk-
kaat ja ohikulkijat läsnäolollaan estävät rikosten 
tekemistä. Alueen monipuoliset toiminnot lisäävät 
eri vuorokauden aikoina tapahtuvalla toimin-
nallaan luonnollista valvontaa. Jotta eri vuoro-
kauden aikana tapahtuvaa toimintaa tapahtuu, 
tulee alueen asukaspohja olla monipuolinen esi-
merkiksi iän mukaan. Eri-ikäiset ihmiset tarvitsevat 
rakennettuun ympäristöön kohtaamispaikkoja. 
Nämä kohtaamispaikat ja yleiset tilat tulisi olla 
joustavia ja monikäyttöisiä. (Hirvola, 2016)

1969 2021 2029
Turku 800 vuotta, Kaupunkistrategia 2029Lausteen rakennustyöt aloitettu Nykyhetki

robottibussi

älykäs autopysäköinti

vuokrasähköpyörät

robotiikka 
kunnossapidossa

työn murros - 
etätyö, pätkätyö

kaupan murros - 
itsepalvelu

verkkokauppakeskittynyt 
logistiikka kaupunkiviljely

kiertotalous

asuminen
palvelut

liikenne

(sähkö)yhteiskäyttö-
autot

julkiset palvelut - 
itsepalvelu

KUVA 4.18. Tuodaan Lauste 60 vuotta eteenpäin viihtyisäksi, turvalliseksi asuinalueeksi.

KUVA 4.19. Kaupunkiympäristöön vaikuttavia mahdollisia muutoksia tulevaisuudessa.
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muutos tulevaisuus
historia,

lähiöideologia

asuminen
luonnon keskelle rakennettiin kerros-

taloyhdyskuntia maaseudulta 
muuttaville

yhteisöllisyys, yhteiskäyttötilat, 
pienemmät asunnot

etätyö

keskittäminen, verkkokauppa, 
itsepalvelu

keskittäminen, itsepalvelu

enemmän vapaa-aikaa, liikunta 
yhteisöllistä ja yksilöllistä, kaupungin 

ulkoliikuntapaikat

yhteiskäyttöautot, sähköautojen 
latauspisteet, kimppakyydit

kaupunkipyörät, sähköpyörät, 
pyöräbaanat, pyöräpysäköinti

aktiivinen bussiverkosto, digitalisoitu 
bussiliikenteen seuraaminen

älykäs katuhuolto robitiikalla

kuljettajaton liikenne, robottibussit, 
liikkuminen palveluna

yksityishenkilöautoilun väheneminen, 
liikkuminen palveluna

yhteisöllisyys, pelit, jaettu VR-todellisuus

itsediagnostiikka

kiertotalous, ruuan tuotannossa 
lisääntyvä kaupunkiviljely, digipalvelut

robotiikka korvaa nykyisiä työaloja, 
paikasta riippumatonta työtä

kestävä rakentaminen, robotiikka

työt fyysisenä kaupungissa

lähipalvelut saavutettavissa lähiössä

lähipalvelut saavutettavissa lähiössä

metsä lähivirkistysalueena, 
vapaa-aikaa vähän

autoliikenne pääasiallinen liikkumista-
pa, paljon autopysäköintiä

kävelyreitit lähiörakenteen sisällä, ei 
erillisiä pyöräteitä

saavutettavuus henkilöautoilun varassa

käpy-verkosto

autoliikenne

julkinen liikenne

vapaa-aika, liikunta

työnteko

kaupalliset palvelut

sosiaaliset palvelut
(mm. kirjasto, terveyspalvelut)

KUVA 4.20. Miten tulevaisuusskenaariot istuvat Lausteelle etenkin turvallisuutta lisäävänä tekijänä.

Taulukko 4.1. Lähiöiden kehitykseen asuinalueena vaikuttavia asioita. Tulevaisuuskuvien referenssinä 
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu (1/2018) Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037.
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KUVA 4.21.
Toimintokaavio versio 1. Liiken-
nejärjestelyt säilyvät melko sa-
mana ja Kirjurinkadun parkki-
aluetta tiivistetty puistomaiseksi 
alueeksi. Uusi moniotimiatalo.
päiväkodin tilalle.

KUVA 4.22.
Toimintokaavio versio 2. Liiken-
nettä selkeytetty poistamalla 
Kirjurinkadun osuus ja tuomalla 
liikenneympyrä. Kirjurinkadun 
pysäköintialueella kirjastora-
kennus.

KUVA 4.23.
Toimintokaavio versio 3. Liiken-
ne kiertää Kirjurinkatua pitkin. 
Rummunlyöjän puiston toimin-
toja jatkettu Kirjurinkadun pysä-
köintialueelle.

KUVA 4.24.
Toimintokaavio versio 4. 
Maistraatinkatua nostettu kul-
kemaan pohjoisemmassa ja 
sen varteen asetettu asuinta-
loja. Kirjurinaukion yhteyteen 
parkkitalo.
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KUVA 4.25. Tingdjbergin segregoituneelle lähiöasuinalueelle 
Kööpenhaminassa suunniteltu näyttävä uusi ”landmark” kirjasto-
rakennus luomaan yhteisöllisyyttä ja imagon kohotusta.

KUVA 4.26. Monipuolisten toimintojen puistovyöhyk-
keen ja eri kulttuureja edustavien katutaideteosten 
avulla on tuotu Kööpenhaminan monikulttuurisimpaan 
ja sosiaalisesti haastavimpaan asuinalueeseen aluet-
ta korostavaa identiteettiä. 

Koska Lauste muodostuu pääosin asumisesta 
eikä esimerkiksi laajemmasta palveluverkostosta 
tai työpaikka-alueesta, palveluja ja niiden myötä 
muodostuvia ihmisvirtoja tulisi keskittää mahdol-
lisimman tiiviille alueelle luonnollisen valvonnan 
näkökulmasta. Nyt Lausteella palvelut sijaitsevat 
hajanaisesti, ja alueelle muodostuu muutamia 
ydinpaikkoja. Kun palvelut keskittyisivät esimer-
kiksi Kirjurinaukion alueelle, syntyisi siihen epä-
virallinen sosiaalinen kontrolli ihmisvirtojen kas-
vaessa. Kirjurinaukion läheisyyteen voisi sijoittaa 
siten myös mm. pyöräpaikkoja, jotka ovat rikolli-
suudelle alttiita paikkoja. Päivittäistavarakaupalla 
on tällä hetkellä takapihalla parkkipaikat, jotka 
voisi osoittaa lähemmäs sisäänkäyntiä – lähem-
mäs Kirjurinaukiota. Pop up– ja kirjastotoimintaa 
voisi osoittaa Kirjurinkadun pysäköintikentän lä-
heisyyteen uusien liikennejärjestelyjen myötä.
Ympäristön viihtyisyyden kannalta alue vaatii 
kohentamista. Sisääntuloon saataisiin mittakaa-
vallista muutosta rakentamalla tontille. Itäkaa-
ri-Maistraatinkatu-Pormestarinkatu-liittymää voisi 
selkeyttää liikenteellisillä ratkaisuilla, kuten kuvissa 

4.21–4.24 esitetyissä esimerkeissä. Kirjurinkadun 
pysäköintialue on ahdas asuinrakentamiselle ja 
asuinkorttelina olisi irrallinen muusta rakenteesta. 
Alueen näkyvimpänä tonttina paikka sopisi hyvin 
monikäyttöiselle julkiselle tilalle tai rakennukselle, 
kuten kuvissa 4.21 ja 4.22. Kirjurinkadun tontin 
parkkitilaa tarvitaan kuitenkin asukkaille ja pal-
veluiden asiakkaille. Pysäköintiä voisi keskittää 
pysäköintilaitokseen kuten kuvassa 4.24. Uusilla 
liikennejärjestelyillä saavutettaisiin ympäristölli-
sesti viihtyisämpi pysäköintiratkaisu (esim. pysä-
köintikatu, hajautettu pysäköinti). Paikka olisi hyvä 
myös pyöräparkeille liikenteen solmukohdassa. 
Pyöräparkit tukevat uutta pyörätieverkostoa ja 
jäsentävät julkista tilaa ja mahdollisia aukioita 
mittakaavallisesti. Läpiajavien autoilijoiden luo-
maa koettua turvattomuutta ja vaarallisuutta voisi 
ehkäistä pysäköintikaduilla. 
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Uimahalli lopettanut vuonna 2014.
Tontin pinta-ala 10 473 m2
Rakennettu ala 320 m2
Parkkihallin 120 ap palvelevat alueen asuntoja.

Nykytilanne 1 Kunnostus

3A Osapurku 3B Osapurku

2 Purku
Kunnostetaan ja toiminnot säilyvät sellaisenaan.
Rakennuksen kunto heikko?

Parkkihallille “kasvojen kohotus”. Uimahallirakennus 
puretaan. Purettu alue maisemoidaan.

Parkkihalli puretaan, autopaikat tontin keskelle maantasoon. 
Tien vierusta maisemoidaan. Leikkipuisto keskelle.

Rakennusten purkaminen ja korvaaminen asumisella.
Pysäköinnin järjestäminen?

Uimahalli lopettanut vuonna 2014.
Tontin pinta-ala 10 473 m2
Rakennettu ala 320 m2
Parkkihallin 120 ap palvelevat alueen asuntoja.

Nykytilanne 1 Kunnostus

3A Osapurku 3B Osapurku

2 Purku
Kunnostetaan ja toiminnot säilyvät sellaisenaan.
Rakennuksen kunto heikko?

Parkkihallille “kasvojen kohotus”. Uimahallirakennus 
puretaan. Purettu alue maisemoidaan.

Parkkihalli puretaan, autopaikat tontin keskelle maantasoon. 
Tien vierusta maisemoidaan. Leikkipuisto keskelle.

Rakennusten purkaminen ja korvaaminen asumisella.
Pysäköinnin järjestäminen?

KUVA 4.27. Esimerkkinä olemassa olevan rakenteen ja yksittäisten rakennusten hyödyntämi-
sestä kehityskuvassa. Lopettaneen uimahallin käyttötarkoituksen pohdinta.

Täydennysrakentamisessa, niin uuden suunnit-
telussa kuin vanhan täydentämisessä, on hyvä 
kannustaa ilmastoystävälliseen rakentamiseen. 
Lähiöympäristössä voidaan hyödyntää olemas-
sa olevaa rakennetta ja yksittäisiä rakennuksia 
niiden historian säilyttämisen ja ympäristöystä-
vällisen uudiskäytön myötä. Esimerkkinä kuvassa 
4.27 on tarkasteltu 2014 lopettaneen uimahallin 
rakennuksen vaihtoehtoista käyttöä. 
Tutkielmien pohjalta alueelle alkoi muodostu-
maan Itäkaaren varteen erityyppisiä kerrostalo-
kortteleita rajaamaan muun muassa päiväkodin 
ja viheralueiden suojaisuutta. Huhkolan pien-

taloalueen läheisyyteen Karhunkadun varteen 
hahmottui pientalokortteleita. Alueelle tutkittiin 
lisärakentamisen määrää, paikkaa ja sen vaati-
maa pysäköintitarvetta. Alueelle testattiin laaduk-
kaiden ja toiminnallisten viheralueiden sijoittelua 
kävely-yhteyksien yhteyteen. Itäkaari-Maistraa-
tinkatu-Karhunkatu risteyksen myötä uudelleen 
muodostuneet liikennejärjestelyt vaikuttivat myös 
Kirjurinaukion toiminnallisuuteen sekä pysäköin-
tiin. Kirjurinaukiolle hahmoteltiin mm. kaupungin-
osataloa ja ”lähiöhubia”, joka yhdistäisi liikkumi-
sen ja palvelujen toimintoja keskittyneesti.
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KUVA 4.28. (yllä) Alueellinen toimintokaavio 1. Alueen maltilliset muutokset ja pienimuotoinen rakentaminen.

KUVA 4.29. (alla) Alueellinen toimintokaavio 2. Asuntojakaumaan erilaisuutta. Liikennejärjestelyt selkeäm-
mäksi. Keskitetty alueellinen pysäköinti. Viheralueiden toiminnot yhteydessä kävelyreitteihin. Yhteys Skanssiin.

Täydennysrakentamismallien arviointia
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Kehityskuva
Miltä tulevaisuuden Lauste voisi näyttää? Kehityskuvaa esi-
tellään alueellisella tasolla täydennysrakentamisen avulla 
osoittaen sen vaikutukset toiminnalliseen ympäristöön, tur-
vallisuuteen, asuntojakaumaan ja ajalliseen kehitykseen.
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Täydentäen 
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Oleva
Lauste
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metsässä

Kirjava
Kirjurinaukio

Lausteen reuna

Voudinpuiston
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Hulevesi-
puisto

Poropuiston
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Rummunlyöjän
aktiivisuuspuisto 

Kirjurin
keskusaukio

Taalintehtaan
metsäportti
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5.1 Konsepti

Alueelle muodostuu neljä täydennysrakentamis-
konseptia (kuva 5.1). Nämä yhdistävät täydentä-
mällä olevan Lausteen lähemmin osaksi Skanssia 
ja sen palveluita. Julkisten tilojen helminauha hal-
koo aluetta muodostaen ympärilleen luonteel-
taan erilaisia toiminnallisia alueita (kuva 5.2). 
Täydennysrakentaminen painottuu Kirjurinaukion, 
alueen uuden vahvan keskipisteen ympärille sekä 
Itäkaaren ja Pormestarinkadun varrelle. 

KUVA 5.1. (vasemmalla yllä) Täydennysrakentamisen konseptit.
KUVA 5.2. (vasemmalla alla) Julkisten toimintojen helminauha.
KUVA 5.3. (yllä) Rakeisuuskaavio, jossa uudet rakennukset merkitty tummalla. 1:15 000.
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KUVA 5.5. (oikealla) Kaupunkimaisemman reunan muodostuminen esimerkkikorttelin avulla.

KUVA 5.4. (yllä) Havainnekuva Kirjurinaukiolta. Aukiota jäsentää uudet rakennusmassat. Aluetta halkova 
valaistu punainen reitti päättyy Kirjurinaukiolle.
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Täydennysrakentaminen muodostaa kaupun-
kimaista reunaa tiiviille tonteille. Saapuminen 
tapahtuu kadulta suoraan rakennusmassoihin, 
ei niin kuin ennen paikoitusalueen läpi keskelle 
tonttia. Esimerkin avulla (kuva 5.4) on esitetty 
kaupunkimaisen reunan muodostuminen.

kattomuodoilla vaihtelevuutta katukuvaan
puurankaiset parvekevyöhykkeet sisäpihalla

1. krs puuta, ylemmät kerrokset valkoinen rappaus

tontti jaettavissa kahteen osaan
yhteisölliset piharakennukset

vaiheistus = toteutettavuus

koordinaatiston muodostaman
massan pilkkominen

tuttu mittakaava 4.-5. krs

olemassa oleva korttelirakenne:
saapuminen pääasiallisesti autolla paikoitusalueen läpi

piha-alueet rajautuu hajanaisesti sijoitettujen massojen väliin

uusi korttelirakenne:
saapuminen pääasiallisesti kävelytieltä kortteliin

rakennusmassat rajaa sisäpihan ja pysäköinnin taakse
kaupunkimainen reuna

1.
2000 k-m2 2.

1600 k-m2

4.
1600 k-m2

3.
3500 k-m2

pysäköinti

autotie

kävelytie

kävelytieautotie

pysäköinti

asuminen

p

asuminen

kattomuodoilla vaihtelevuutta katukuvaan
puurankaiset parvekevyöhykkeet sisäpihalla

1. krs puuta, ylemmät kerrokset valkoinen rappaus

tontti jaettavissa kahteen osaan
yhteisölliset piharakennukset

vaiheistus = toteutettavuus

koordinaatiston muodostaman
massan pilkkominen

tuttu mittakaava 4.-5. krs

olemassa oleva korttelirakenne:
saapuminen pääasiallisesti autolla paikoitusalueen läpi

piha-alueet rajautuu hajanaisesti sijoitettujen massojen väliin

uusi korttelirakenne:
saapuminen pääasiallisesti kävelytieltä kortteliin

rakennusmassat rajaa sisäpihan ja pysäköinnin taakse
kaupunkimainen reuna

1.
2000 k-m2 2.

1600 k-m2

4.
1600 k-m2

3.
3500 k-m2

pysäköinti

autotie

kävelytie
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asuminen

p

asuminen
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KUVA 5.6. Yleissuunnitelma 1:3000.

5.2 Suunnitelma
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laavu

hedelmä-
puupuisto

kunto-
portaat

kaupungin-osatalo

hybridi-rakennus

kaupunki-
viljely

kaupunki-
viljely

kaupunki-
viljely

hulevesi-
puisto

pallokenttä/
kuplahalli

parkour-
rata

ulkogym

lintupuisto

metsä-
paviljonki

puisto

boccia-
kenttä
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LPA
104 ap

p-katu22 ap
42 ap

>   85 ap!    98 ap

>   52 ap!    89 ap

>   30 ap!    180 ap

>   63 ap!    84 ap

>   20 ap!    44 ap    + 23 ap

>   56 ap!    80 ap

>   74 ap!    102 ap

>   44 ap!    89 ap

30 ap

24 ap

30
 a

p

p-katu
25 ap

LPA
34 ap

70
 a

p

12 ap 10 ap

rivitalot
1 ap/asunto

erillispientalot
2 ap/asunto
toinen tontilla, toinen LPA alueella

LPA122 ap

vanha p-halli90 ap
uusi p-halli120 ap

maantaso50 ap

p-halli160 ap

LPA
18 ap

pihakatu 14 ap

lähikauppa 1 ap/60 k-m2
asuminen 1 ap/85 k-m2

kerrostalo
1 ap/85 k-m2

olevat tontit: olevassa kaavassa määräys
1 ap / 1asunto + 1 vap / 7 asuntoa .

suunnitelmassa pysäköinti laskettu nykyisen 
normin mukaan eli asuminen

1 ap/85 k-m2.

>   tontilla olevat ap:t
!    tontin vaatimat ap:t

palveluasuminen
1 ap/105 k-m2

KUVA 5.7. Tonttirajat, pysäköinti, ajoyhteydet kartalla.

KUVA 5.8. Rakentaminen lukuina.

Alue Asukkaita, lkm Muu äidinkie-
li, %

Tulot alle
15 000 €/v, 
%

Tulot yli 
50 000 €/v, 
%

Ei peruskou-
lun jälkeistä 
tutkintoa, %

Korkea-koulu-
tutkinto, %

Työtön, %

Lauste 3 262 39,6 45,3 2,6 28,8 18,8 29,7
Turku 191 331 11,5 34,5 10,5 12,9 41,4 13,6

Asukkaita (2018)

Asuinrakennukset

Muut rakennukset

Rakennettua kerrosalaa yhteensä

Pinta-ala

Pinta-ala ilman laajaa viheraluetta

Asumisväljyys

Asuntoja alueella    
 
Asukkaita keskimäärin per asunto
  
Asuntokunnista asuu kerrostaloissa

Asuntokunnista yhden hengen talouksia

 

3 262 

124 610 k-m² 

11 944 k-m² 

136 554 k-m² 

93,96 ha

51,26 ha

38,2 m² / hlö

1 950

1,67

94 %

55 % 

Olevat

Uudet kerrostalot

Uudet pientalot

Uudet julkiset rakennukset

Uudet lisärakentaminen

Uudisrakentaminen yhteensä

Alueen rakennukset yhteensä

Uudet asukkaat (50 k-m2/asukas)

Uusi aluetehokkuus

132 802 k-m² 

+ 19 600 k-m²

+ 4 730 k-m²

+ 11 200 k-m²

+ 10 880 k-m²

46 410 k-m²

179 212 k-m² 

n. 704

0,35

LAUSTE
Kaupunginosa 26
Korttelit 2-7, 15-21, 24, 26, 27, 79, 87

Asukkaita (2018)   3262
Asuinrakennukset    124 610 h-m2
Muut rakennukset    11 944 h-m2
Rakennettua kerrosalaa yhteensä  136 554 h-m2
Asuin-Lauste pinta-ala    93,96 ha
Asuin-Lauste pinta-ala ilman
 laajaa viheraluetta  51,26 ha
Aluetehokkuus     ea = 0,27 *
Alueen keskimääräinen tonttitehokkuus et = 0,57

*Tehokkuuslaskelmasta on poistettu kaava-alueen laajat vihe-
ralueet, jotta lopputulos olisi vertailukelpoinen
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KUVA 5.8. Rakentaminen lukuina.

Kehityskuva

1h 2h 3h 4h 1h 2h 3h 4h

1h 2h 3h 4h 1h 2h 3h 1h 2h 3h

3h 4h 5h 3h 4h 5h

+

Nykyinen asuntojakauma

Asuntojakauman monipuolistaminen

4h 5h

pistetalot
omistus/vuokra

lamellitalot
omistus/vuokra

Lausteen reuna
kohtuuhintaisen asumisen kortteli

kerrostalo
vuokra/asunto-osuuskunta

Lausteen reuna
asuminen palveluna -kortteli

kerrostalo
vuokra/omistus/asunto-osuuskunta

Täydentäen puusta
taloyhtiön asuntojakauman monipuolistaminen

kerrostalo, lisäkerrokset, rivitalo
vuokra/omistus

Kaupunkipientalot metsässä
townhouset omilla tonteillaan

omistus

Kaupunkipientalot metsässä
rinne rivitalot yhteisellä tontilla

vuokra/asumisoikeus

rivi-/omakotitalot
omistus

KUVA 5.9. Asuntotarjonnan ja asukaskohderyhmien monipuolistaminen tukee alueen kehitystä.

Lausteen visiossa alue kehittyy ”helminauhan” 
ympärille mahdollistaen monipuoliset julkiset 
tilat, asuntojakauman erilaisuuden sekä vaiheit-
tain toteuttamisen. Kehityskuvassa esitetään uut-
ta rakentamista alueelle 46 410 k-m2. Lausteen 
aluetehokkuus nousee luvusta 0,29 lukuun 0,35. 

Uusia asukkaita alueella saadaan reilu 700. Py-
säköintiä on osoitettu tonteille, LPA-alueille sekä 
keskitettyihin parkkihalleihin. Asuntojakaumaa 
monipuolistetaan niin hallintamuodon, asuntoko-
kojen kuin asuntotyyppien muodossa.
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kirjurin-
puisto

yhteys rummunlyö-
jän puistoon

kirjurin-
aukio

m
ai

str
aa

tin
ka

tu

pormestarinkatu

bussipysäkki 
lähiöhubin yhtey-

dessä

yleinen pysäköintialue 
alueen julkisille toiminnoille

pyöräpysäköinti ja
kaupunkipyörät

baanan läheisyydessä liikenneaukio
taksitolppa, koulukyyti-
pysäkki taideaukio

yhteisöllinen asuinalue-
taide

tapahtuma-aukio
lähiöfestivaalit, katukirpputori, 
pop up -kontit, ulkoilmakonsertti

rajaavat rakennusmassat
kirjurinaukion selkeäksi
kokonaisuudeksi

läpinäkyvä toimin-
nallinen 1. krs

asuntojen pihat kannen
päällä

asuntojen parvekkeet 
sisäpihalle

aukiolle avautuva 
aktivoiva rakenne
pulkkamäki, istuskelu-
portaat

suojaisa päiväkodin 
sisäpiha

yleinen pysäköintikatu
sähköautopaikkoja, 
yhteiskäyttöautoja

etätyötilat
siivouspalvelu
lounasravintola
jakamistalouspiste
ruuan kotiinkuljetuspiste
jaetut parkkipaikat, 
yhteiskäyttöautot
yhteiskäyttöpyörät

Kaupunginosatalo:
Kulttuurin ja sosiaalisten 
kohtaamisten paikka

Hybridirakennus:
Voidaan rakentaa vai-
heittain täydentämään 
alueen toimintoja

Lähiöhub:
Lisäkerroksia voidaan raken-
taa, kun viereisiä tontteja 
täydennysrakennetaan ja 
tarvitaan lisäpaikoitusta

Kirjava Kirjurinaukio:
Keskitetään alueen toiminnot Kirjurinaukion ympäristöön - luo 

luonnollista valvontaa ja kaupunkimaisempaa ympäristöä.
Turvallinen ja esteetön katutila

lähikauppa
liiketilaa
ravintola
apteekki
kuntosali
asumista 2.-4.krs

sisäliikuntatilat
kirjastopiste
lähiötupa
neuvola
päiväkoti

pakettiautomaatti
verstas/huoltopiste
sähkökaupunkipyörät
ruokakaupan noutopiste
sähköautopaikat
bussin odotustila, näytöt
asuinrak. paikoitus

kirjurin-
puisto

yhteys rummunlyö-
jän puistoon

kirjurin-
aukio

m
ai

str
aa

tin
ka

tu

pormestarinkatu

bussipysäkki 
lähiöhubin yhtey-

dessä

yleinen pysäköintialue 
alueen julkisille toiminnoille

pyöräpysäköinti ja
kaupunkipyörät

baanan läheisyydessä liikenneaukio
taksitolppa, koulukyyti-
pysäkki taideaukio

yhteisöllinen asuinalue-
taide

tapahtuma-aukio
lähiöfestivaalit, katukirpputori, 
pop up -kontit, ulkoilmakonsertti

rajaavat rakennusmassat
kirjurinaukion selkeäksi
kokonaisuudeksi

läpinäkyvä toimin-
nallinen 1. krs

asuntojen pihat kannen
päällä

asuntojen parvekkeet 
sisäpihalle

aukiolle avautuva 
aktivoiva rakenne
pulkkamäki, istuskelu-
portaat

suojaisa päiväkodin 
sisäpiha

yleinen pysäköintikatu
sähköautopaikkoja, 
yhteiskäyttöautoja

etätyötilat
siivouspalvelu
lounasravintola
jakamistalouspiste
ruuan kotiinkuljetuspiste
jaetut parkkipaikat, 
yhteiskäyttöautot
yhteiskäyttöpyörät

Kaupunginosatalo:
Kulttuurin ja sosiaalisten 
kohtaamisten paikka

Hybridirakennus:
Voidaan rakentaa vai-
heittain täydentämään 
alueen toimintoja

Lähiöhub:
Lisäkerroksia voidaan raken-
taa, kun viereisiä tontteja 
täydennysrakennetaan ja 
tarvitaan lisäpaikoitusta

Kirjava Kirjurinaukio:
Keskitetään alueen toiminnot Kirjurinaukion ympäristöön - luo 

luonnollista valvontaa ja kaupunkimaisempaa ympäristöä.
Turvallinen ja esteetön katutila

lähikauppa
liiketilaa
ravintola
apteekki
kuntosali
asumista 2.-4.krs

sisäliikuntatilat
kirjastopiste
lähiötupa
neuvola
päiväkoti

pakettiautomaatti
verstas/huoltopiste
sähkökaupunkipyörät
ruokakaupan noutopiste
sähköautopaikat
bussin odotustila, näytöt
asuinrak. paikoitus

KUVA 5.10. Yleissuunnitelmaote: Kirjava Kirjurinaukio
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pormestarinkatu

täydentäminen rivitaloilla
pihojen rajaus

muraalit
asukkaiden toteuttama taide 
luo merkityksellisyyttä paikkaan

olevien pihojen kunnostaminen
piharakennukset, uusia toimintoja

kattoterassit
lisärakentamisen myötä 

lisäkerrokset
täydennysrakentamista ytimen lähelle

koripallo katolla
urbaanit, erikoiset toiminnot 
erottumaan asuinalueena

yksilölliset katuhidasteet
alentaa ajonopeutta - luo turvallisuutta

Vanha uimahalli:
Vanha uimahallin osuus puretaan, tilalle 
rakennetaan lisäparkkitilaa. Olevalle 
pysäköintihallille kasvojen kohotus

Täydentäen puusta:
Täydennysrakentaminen olevilla tonteilla suurinta porme-

starinkadun varrella, lähellä ydintä - Kirjurinaukiota.

parkkihalli
koripallo
katutaide

pormestarinkatu

täydentäminen rivitaloilla
pihojen rajaus

muraalit
asukkaiden toteuttama taide 
luo merkityksellisyyttä paikkaan

olevien pihojen kunnostaminen
piharakennukset, uusia toimintoja

kattoterassit
lisärakentamisen myötä 

lisäkerrokset
täydennysrakentamista ytimen lähelle

koripallo katolla
urbaanit, erikoiset toiminnot 
erottumaan asuinalueena

yksilölliset katuhidasteet
alentaa ajonopeutta - luo turvallisuutta

Vanha uimahalli:
Vanha uimahallin osuus puretaan, tilalle 
rakennetaan lisäparkkitilaa. Olevalle 
pysäköintihallille kasvojen kohotus

Täydentäen puusta:
Täydennysrakentaminen olevilla tonteilla suurinta porme-

starinkadun varrella, lähellä ydintä - Kirjurinaukiota.

parkkihalli
koripallo
katutaide

pormestarinkatu

täydentäminen rivitaloilla
pihojen rajaus

muraalit
asukkaiden toteuttama taide 
luo merkityksellisyyttä paikkaan

olevien pihojen kunnostaminen
piharakennukset, uusia toimintoja

kattoterassit
lisärakentamisen myötä 

lisäkerrokset
täydennysrakentamista ytimen lähelle

koripallo katolla
urbaanit, erikoiset toiminnot 
erottumaan asuinalueena

yksilölliset katuhidasteet
alentaa ajonopeutta - luo turvallisuutta

Vanha uimahalli:
Vanha uimahallin osuus puretaan, tilalle 
rakennetaan lisäparkkitilaa. Olevalle 
pysäköintihallille kasvojen kohotus

Täydentäen puusta:
Täydennysrakentaminen olevilla tonteilla suurinta porme-

starinkadun varrella, lähellä ydintä - Kirjurinaukiota.

parkkihalli
koripallo
katutaide

Kehityskuvalla halutaan luoda tasa-arvoinen 
ympäristö kaikille. Suunnitelmassa otetaan huo-
mioon alueen nykyisten asukkaiden tarpeet sekä 
uusien asukkaiden mahdolliset intressit. Alueelle 
osoitetaan monipuolisesti julkisia tiloja – paik-
koja, joihin mennään tietoisesti ja paikkoja, joi-
hin eksytään yllättäen. Palvelutarjonta huomioi 

tulevaisuuden tarpeita. Se kuitenkin myös mah-
dollistaa realistisen ja toteutettavan vaihtoehdon 
alueen kehittyessä. Alueella kannustetaan ympä-
ristöystävällisen rakentamisen ja liikkumismuoto-
jen edistämiseen.

KUVA 5.11. Yleissuunnitemaote: Täydentäen puusta

5.3 Yleissuunnitelmotteet
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karhunaukion
päiväkoti

poropuisto

karhunkatu

itä
ka

ar
i

kaupunkiviljely
tukee asukkaiden yhteisöllisyyttä ja 
päiväkodin toimintoja

bussipysäkki ja kaupunkipyörät 
korttelin läheisyydessä sujuvaan
liikkumiseen

yhteisöllisyyttä 
tukeva  vehreä piha

rakennukset mahdollista 
yhdistää sisäkäytävällä
kattopihoja viljelyyn

etätyötilat
siivouspalvelu
lounasravintola
jakamistalouspiste
ruuan kotiinkuljetuspiste
jaetut parkkipaikat, 
yhteiskäyttöautot
yhteiskäyttöpyörät

senioriasuminen
luonnonläheinen 
ympäristö kohtuuhin-
taisella asumisella

Asuminen palveluna -kortteli:
tarjoaa uudenlaista palveluasumista ja 
yhteisöllisyyttä, alueen muut asukkaat 
voivat käyttää palveluita mm.

Lausteen reuna - Itäkaaren ja Karhunkadun risteyskohta:
Uudet rakennusmassat luovat portin Lausteelle ja kätkevät 

taakseen laadukkaat viheralueet

huoneistohotellimainen asuminen 
telakkatyöntekijöille
hyvät liikenneyhteydet + luonnon-
läheinen ympäristö

asumisosuuskunta:
hyvät liikenneyhteydet ja 
palvelut lähellä

hulevesipuisto
alueita rauhoittumiseen, 
piknik-oleiluun, peleihin

pyöräbaana

karhunaukion
päiväkoti

poropuisto

karhunkatu

itä
ka

ar
i

kaupunkiviljely
tukee asukkaiden yhteisöllisyyttä ja 
päiväkodin toimintoja

bussipysäkki ja kaupunkipyörät 
korttelin läheisyydessä sujuvaan
liikkumiseen

yhteisöllisyyttä 
tukeva  vehreä piha

rakennukset mahdollista 
yhdistää sisäkäytävällä
kattopihoja viljelyyn

etätyötilat
siivouspalvelu
lounasravintola
jakamistalouspiste
ruuan kotiinkuljetuspiste
jaetut parkkipaikat, 
yhteiskäyttöautot
yhteiskäyttöpyörät

senioriasuminen
luonnonläheinen 
ympäristö kohtuuhin-
taisella asumisella

Asuminen palveluna -kortteli:
tarjoaa uudenlaista palveluasumista ja 
yhteisöllisyyttä, alueen muut asukkaat 
voivat käyttää palveluita mm.

Lausteen reuna - Itäkaaren ja Karhunkadun risteyskohta:
Uudet rakennusmassat luovat portin Lausteelle ja kätkevät 

taakseen laadukkaat viheralueet

huoneistohotellimainen asuminen 
telakkatyöntekijöille
hyvät liikenneyhteydet + luonnon-
läheinen ympäristö

asumisosuuskunta:
hyvät liikenneyhteydet ja 
palvelut lähellä

hulevesipuisto
alueita rauhoittumiseen, 
piknik-oleiluun, peleihin

pyöräbaana

KUVA 5.12. Yleissuunnitemaote: Lausteen reuna - Itäkaaren ja Karhukadun risteyskohta
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itä
ka

ar
i

kehittyvä teollisuus-Lauste

voimalinjan alla rehevää kasvillisuutta
varoalueet huomioitu

asumisosuuskunta

pyöräbaana

maanpäällinen pysäköinti
kätkeytyy rakennusmassojen taakse

kohtuuhintainen vuokra-asuminen
piha-alueen yhteisöllisyys Rummunlyöjän aktivisuuspuisto:

Aluetta halkova helminauha on 
hyvin valaistu kävelyliikenteen 
pääväylä. Puisto toteutetaan 
asukkaiden osallistamisella.

Lausteen reuna - Rummunlyöjän aktiivisuuspuiston reuna

skeittiparkki
boccia-kenttä
tenniskentät
monitoimikenttä
luistelu
talvitoiminnot (jäärata)
älykäs valaistus
kaupunkipyörät

itä
ka

ar
i

kehittyvä teollisuus-Lauste

voimalinjan alla rehevää kasvillisuutta
varoalueet huomioitu

asumisosuuskunta

pyöräbaana

maanpäällinen pysäköinti
kätkeytyy rakennusmassojen taakse

kohtuuhintainen vuokra-asuminen
piha-alueen yhteisöllisyys Rummunlyöjän aktivisuuspuisto:

Aluetta halkova helminauha on 
hyvin valaistu kävelyliikenteen 
pääväylä. Puisto toteutetaan 
asukkaiden osallistamisella.

Lausteen reuna - Rummunlyöjän aktiivisuuspuiston reuna

skeittiparkki
boccia-kenttä
tenniskentät
monitoimikenttä
luistelu
talvitoiminnot (jäärata)
älykäs valaistus
kaupunkipyörät

Alueen julkisten tilojen suunnittelussa voidaan ot-
taa mukaan asukkaita ja alueella toimivia ryhmiä. 
Itse toteutettu ympäristö luo merkityksellisyyttä 
asukkaan asuinpaikkaan. Mm. katutaide, urhei-
lupaikat ja asuinpihat ovat oivallisia paikkoja tä-
män toteutumiseen. Alueelle tulee paikkoja, jossa 
on mahdollista harrastaa ja toteuttaa itseään mo-
nipuolisissa julkisissa tiloissa matalalla kynnyksel-

lä. Alueen toiminnot palvelevat mahdollisimman 
laajaa käyttäjäryhmää. Mm. kirjastossa muunkie-
linen voi kehittää kielellisiä taitojaan, lähiöhubin 
verstaalla eläkeläinen voi vapaa-ajallaan tehdä 
linnunpönttöjä ja teini-ikäinen voi kaveriporukal-
laan pelata koripalloa itse maalamansa parkki-
hallin katolla.

KUVA 5.13. Yleissuunnitemaote: Lausteen reuna - Rummunlyöjän aktiivisuuspuiston reuna
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Townhouse kokoojakadulle
rivitalot rinteessä

townhouset yhteensä n. 2500 m2
toinen ap tarve 18 ap

rivitalot yhteensä 2230 m2

12 ap

I-II

II
II

I-II
I-II

I-II II

II

II

II

II

I-II
I-II

I-II

10 ap

+32.4

+19.7

+17.0

+35.0

+26.0

+32.4

+19.7

+17.0

+35.0

+26.0

18 ap 18 ap

11 ap
pihakatu 14 ap pihakatu 14 ap

hedelmäpuu-
puisto 

pormestarinkatu

karhunkatu

pormestarinkatu

karhunkatu

kuntoilu-
portaat

kaupunki-
metsä-
laavu metsä-

taide-
reitti

bussipys.

bu
ss

ip
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.

bussipys.

bu
ss

ip
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.

hedelmäpuu-
puisto 

kuntoilu-
portaat

kaupunki-
metsä-
laavu metsä-

taide-
reitti

Townhouset pihakadulle townhouset yhteensä n. 4200 m2
toinen ap tarve 37 ap

5 20 505 20 50

Townhouse kokoojakadulle
rivitalot rinteessä

townhouset yhteensä n. 2500 m2
toinen ap tarve 18 ap

rivitalot yhteensä 2230 m2

12 ap

I-II

II
II

I-II
I-II

I-II II

II

II

II

II

I-II
I-II

I-II

10 ap

+32.4

+19.7

+17.0

+35.0

+26.0

+32.4

+19.7

+17.0

+35.0

+26.0

18 ap 18 ap

11 ap
pihakatu 14 ap pihakatu 14 ap

hedelmäpuu-
puisto 

pormestarinkatu

karhunkatu

pormestarinkatu

karhunkatu

kuntoilu-
portaat

kaupunki-
metsä-
laavu metsä-

taide-
reitti

bussipys.

bu
ss

ip
ys

.

bussipys.

bu
ss

ip
ys

.

hedelmäpuu-
puisto 

kuntoilu-
portaat

kaupunki-
metsä-
laavu metsä-

taide-
reitti

Townhouset pihakadulle townhouset yhteensä n. 4200 m2
toinen ap tarve 37 ap

5 20 505 20 50

KUVA 5.14. (yllä) Kaupunkipientalot metsässä Versio 1. 1:3000
KUVA 5.15. (alla) Kaupunkipientalot metsässä Versio 2. 1:3000
KUVA 5.16. (oikealla) Havainnekuva versiosta 1 Pormestarinkadulta. 
Townhouset luovat kaupunkimaista reunaa alueelle saavuttaessa.
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Kaupunkipientalot metsässä tuovat alueelle suu-
rempia asuntoja esimerkiksi perheille. Omalla 
tontilla olevat townhouset sijoittuvat versiossa 1 
kokoojakadun varrelle ja rivitalot viihtyisän piha-
kadun varrelle, joka jatkuu olemassa olevasta ka-
dun pätkästä Karhunaukion päiväkodin edestä. 
Pormestarinkadussa kiinni olevat townhouset luo-
vat kaupunkimaista reunaa alueen sisääntuloon. 

Versiossa 2 on esitetty townhouset aukeamaan 
pihakadulle, jos tonttien avautuminen kokoojaka-
dulle on ongelmallista. Townhouse-rivistö muo-
dostaa näin pihakadulle kaupunkimaista tilaa. 
Alueelle saadaan identiteetiltään omanlainen 
pientalojen vyöhyke. 
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Ensimmäisessä vaiheessa tehdään liikenteellisiä 
selkeytyksiä alueen sisääntuloon. Kirjurinaukiota 
kehitetään mm. pop up -toiminnan kautta. Nämä 
viestivät kaupungin kehittävän aluetta. Toisessa 
vaiheessa toteutetaan kaupunkipientalot Kar-
hunkadun varteen, jolloin saadaan muutettua 
alueen asuntojakaumaa. Kolmannessa vaihees-
sa voidaan toteuttaa Lausteen reunan asuminen 
palveluna -korttelin ja hulevesipuiston kokonai-
suus sekä kohtuuhintaisen asumisen kortteli sekä 

aktiivisuuspuiston parantaminen. Neljännessä 
vaiheessa alueelle rakentuu suurten investointien 
rakennukset, kuten lähiöhub ja kaupunginosata-
lo. Ne täydentävät alueen palveluita ja niitä 
voidaan skaalata tulevaisuusnäkymien mukaan. 
Olemassa olevia tontteja voidaan täydentää 
alueen kehittyessä. Kaupunki voi tukea lisäraken-
tamista mm. kaavamuutoksilla ja pysäköintihal-
leilla. Lopputuloksena on yhtenäinen helminauha, 
joka sitoo alueen yhtenäiseksi.

5.4 Vaiheistus

KUVA 5.17. Vaihe 1: Liikenne ja Kirjurinaukion pop up -tilat KUVA 5.18. Vaihe 2: Kaupunkipientalot metsässä.

KUVA 5.20. Vaihe 4: Suurten investointien rakennukset. KUVA 5.21. Vaihe X (voidaan toteuttaa alueen kehittyessä): Taloyhtiöiden ja 
yksityisten maanomistajien lisärakentaminen.
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KUVA 5.18. Vaihe 2: Kaupunkipientalot metsässä.

KUVA 5.21. Vaihe X (voidaan toteuttaa alueen kehittyessä): Taloyhtiöiden ja 
yksityisten maanomistajien lisärakentaminen.

2 3

A

B

X loppu

Kehityskuva

KUVA 5.19. Vaihe 3A: Asuminen palveluna -kortteli. ja hulevesipuisto.
Vaihe 3B: Kohtuuhintaisen asumisen kortteli ja aktiivisuuspuisto.

KUVA 5.22. Loppu: Yhtenäinen helminauha nitoo alueen yhtenäiseksi.
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Johtopäätökset
Mitä muutoksia kehityskuva tuo Lausteelle? Johtopäätök-
sissä arvioidaan kehityskuvan vaikutuksia tutkielman lähtö-
kohtiin.



AsuMut-hanke, Yhteisöllisesti kehittyvä LausteLähiöohjelma 2020-202280

Asukasosallistumisen välineenä käytettiin Hara-
va-paikkatietokyselyä. Kyselyn avulla saatiin kar-
toitettua Lausteen tärkeimpinä koettuja paikkoja 
eli säilytettäviä ja vahvistettavia alueita, eniten 
kehitystä kaipaavia kohtia sekä alueen asukkai-
den kehitysehdotuksia. Tutkimuksessa suunniteltu 
kehityskuva antaa suuntaa tulevaisuuden Laus-
teen kehittämiselle ja etenkin suurinta huomiota 
vaativille paikoille. Asukasosallistamista tulee 
jatkaa Lausteen suunnittelun edetessä. Etenkin 

Kirjurinaukion ympäristön kehittämisessä voidaan 
suunnittelussa osallistaa eri ikäryhmiä mm. ympä-
ristötaiteen, kirjastorakennuksen ja skeittiparkin 
edistämisessä.

10 50 100

KUVA 6.1. Yleissuunnitelma 1:5000.
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Johtopäätökset

Lausteesta kehitettään tasa-arvoinen, monikult-
tuurinen ja elinvoimainen asuinalue yhdessä 
asukkaiden kanssa. Kirjurinaukion vahvistaminen 
alueen toiminnallisena keskipisteenä tukee asuk-
kaiden sosiaalista ympäristöä ja yhteisöllisyyttä. 
Laadukkaat yleiset puistoalueet tuovat monipuo-
lisia toimintoja alueelle. Aluetta halkova kävelytie 
yhdistää alueen toimintoja hyvin valaistulla tur-
vallisella reitillä. Alueelle suunnitellut julkisen tilan 
toiminnot nostavat alueen koettua turvallisuutta.

Täydennysrakentaminen yhdistää Laustetta lä-
hemmäksi Skanssia ja monipuolistaa alueen 
nykyistä yksipuolista asuntojakaumaa. Etenkin 
kaupunkipientalot metsässä olisi virkistävä lisä 
alueen rakenteelle. Täydennysrakentamisessa 
pidetään realistinen ja toteuttamiskelpoinen nä-
kökulma, jotta alueelle saadaan tarvittavia in-
vestointeja. Kehityskuvan edetessä toteutukseen 
alueen toimintoja voidaan skaalata tulevaisuus-
näkymien myötä.
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