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Tämä diplomityö on osa Turun kaupungissa vireillä olevan “Koroisten” -kaa-
vamuutosalueen kehittämishanketta. Turun keskustasta noin 2,5 km koilli-
seen sijaitseva ja pinta-alaltaan noin 93 hehtaarin kokoinen kaavamuutos-
alue on ollut vireillä vuodesta 2012. Kaavoituksessa päätavoitteina on kehit-
tää Turkua kiertävää, Välikehäksi kutsuttua liikennereittiä, ja samalla tutkia 
lisärakentamisen sijoittamista uuden pääväylän yhteyteen. Lisäksi tavoittee-
na on parantaa Aurajoen jokivarsien virkistyskäytön edellytyksiä, päivittää 
asemakaavoituksen suojelumerkinnät, sekä vahvistaa Koroisten kaupungin-
osan nimi, numero ja rajaus. Diplomityön osuus kehittämishankkeessa on 
kaksiosainen, ja sisältää esiselvityksen alueesta, sekä maankäytön viite-
suunnitelman alueesta.

Esiselvityksessä on pyritty tutkimaan ja kartoittamaan kaava-alueen 
sisällä ja sen vaikutusalueella olevat, maankäytön suunnitteluun vai-
kuttavat tekijät ja olosuhteet. Esiselvityksessä on selvitetty ja kartoitettu 
alueen historiallisia arvoja, alueen kaupunkirakenteellisia olosuhteita, alueen
liikenneyhteyksiä, alueen ympäristöä, luontoa ja luonnonsuojelua koskevia 
asioita, alueen kunnallisteknillisiä olosuhteita, sekä alueelle asetettuja kaa-
vallisia tavoitteita. Koska alueelle laadittavien suunnitelmien toteutuminen 
saattaa kestää useita vuosia, esiselvitykseen on myös lisätty analyysiosio 
jossa on pohdittu, mitkä maailmalla vaikuttavat muutossuunnat saattavat 
vaikuttaa erityisesti suunnittelualueeseen tulevaisuudessa.

Esiselvityksen tarkoituksena on toimia auttavana työkaluna ja muistilistana 
aluetta koskevalle kaavasuunnittelulle. 

Suunnitteluosion lähtökohdat ja teemat ovat syntyneet analysoi-
malla alueen sisäisiä olosuhteita, alueeseen vaikuttavia ulkoisia olosuh-
teita sekä alueeseen suurella todennäköisyydellä vaikuttavia tulevaisuuden 
trendejä. Toisin sanoen lähtökohtana on itse alue ja sen vaikutuspiiri. 
Analyysistä johdettuja, suunnittelun vahvoja yleispäteviä teemoja ovat uu-
dentyyppisen lähikeskuksen kehittäminen sekä itseohjautuvien autojen 
ja robottipysäköinnin vaikutusten arviointi ja yhteensovittaminen kau-
punkirakenteeseen. Lisäksi suunnittelussa on useampi, esiselvityksestä 
johdettu paikkakohtaisempi teema, kuten uuden asuinalueen suojaaminen 
pääteiden haittavaikutuksilta, “townhouse” -tyylisten kaupunkipientalojen 
sovittaminen alueelle, kevyenliikenteenväylien kehittäminen sekä alueen 
virkistysarvojen parantaminen. Suunnitelman ratkaisut ovat sovellettu 
erityisesti alueen olosuhteisiin.

Viitesuunnitelma ei vastaa kaikkiin kysymyksiin, ja sen tarkoituksena on 
toimia enemmän innoittajana kuin valmiina ratkaisuna. Lisäselvitykset 
ja tarkennukset muuttavat varmasti suunnitelmia jatkossa. Tässä työssä 
ensisijaisena tavoitteena ollut, huomioimalla ja hyödyntämällä esiselvityk-
sestä saatuja tietoja ja rajaehtoja, luoda maankäytön suunnitelma, joka 
toimii kokonaisuutena laajassa mittakaavassa. Lisäksi suunnitelmassa on 
ehdotettu useita pienempiä ideoita, jotka eivät kokonaisuuden kannalta ole 
välttämättömiä ja jotka voidaan joko toteuttaa tai jättää toteuttamatta.

TIIVISTELMÄ
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1 SAMMANDRAG

Det här diplomarbetet är en del av planläggningsprojektet angående detalj-
planen för området “Koroinen”, sv. Korois, i Åbo stad. Det ca. 93 hektar stora 
området ligger 2,5 km nordost om Åbo stads centrum. Detaljplans-
projektet lades igång år 2012. Det främsta syftet med den nya detaljplanen 
är att utveckla den indre ringleden i Åbo, samt undersöka ifall områden vid 
ringleden lämpar sig for kompletterande markanvändning. Dessutom är 
syftet med detaljplanen att utöka möjligheterna för användningen av Aura 
ås strandkanter till rekreation och att uppdatera områdets anmärkningar 
angående beskyddning, samt att bekräfta Korois stadsdels namn, nummer 
och avgränsning. Diplomarbetet är delat i två delar, var den första delen inne-
håller en förhandsutredning av området och den andra delen innehåller en 
referensplan för markanvändingen i området. 

Syftet med utredningen är att analysera och kartlägga alla de omständigheter 
inom området och i dess verkningskrets som påverkar planeringen av mark-
användning. De omständigheter som analyserats är områdets historiska 
värden, områdets stadsstruktur, områdets trafi kförbindelser, områdets 
miljö, natur och naturskydd, områdets kommunaltekniska förhållanden, 
samt vilka målsättningar som lagts ut för området i översiktsplanerna. På 
grund av att de planer som nu bereds för området sannoligt förverkli-
gas först efter fl era år, ingår det i utredningsdelen även en sektion 
var det har analyserats vilka trender som sannoligt kommer att påverka 
området i fråga. 

Syftet med utredningsdelen är att fungera som ett hjälpande verktyg och en 
minneslista för fortsatt planläggning av Korois detaljplan.

Den andra delen, d.v.s. planeringsdelen, har inget färdigt tema eller in-
fallsvinkel, utan utgångspunkterna och temana är direkt härledda från 
analysen om områdets interna omständigheter, de omständigheter som 
påverkar området och de omständigheter som med stor sannolikhet kom-
mer att påverka området i framtidet. Med andra ord är utgångspunkten själva 
området samt dess verkningskrets. Starka allmänna teman som är härlädda 
från analysen är närcentrumens framtida utveckling, samt vilken inverkan 
på stadsstrukturen utvecklingen av självstyrande fordon och parkerings-
robot system har. Därtill behandlar planeringsdelen fl era områdesrelaterade 
teman, såsom hur man kan skydda bostadsområden från huvudtrafi k-
lederna, planering av “townhouse” typens bostäder till området, utvecklingen 
av cykelvägar samt förbättring av områdets rekreationsvärden. Planernas 
lösningar är anpassade uttryckligen för planeringsområdet.

Planerna svarar inte på alla frågor, utan dess syfte är i första hand att fungera 
som inspiration, inte som en färdig lösning. Vidare utredningar och specifi ce-
ringar ändrar planerna ännu garanterat. I detta arbete är det främsta syftet 
att, med hjälp av den fakta som erhållits från analysdelen, skapa en plan för 
markanvändningen i området, som fungerar som helhet i ett brett perspektiv. 
Dessutom innehåller planerna fl era mindre ideer, som inte är så nödvändiga 
för helheten och kan antingen förvekligas eller utebli.
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1 
Johdanto

Tämän diplomityön aiheena on Koroisten kaavamuutosalueen esiselvitys 
sekä maankäytön viitesuunnitelma. Aiheen sain Turun kaupungilta. Olin 
diplomityön puitteissa arkkitehtiharjoittelijana Turun kaupungin ympäristö-
toimialan kaavoitusyksikössä keväällä 2015, jolloin minulla oli käytössä sekä 
henkilökunnan laaja tietämys että ympäristötoimialan kattavat tietokannat.

Tämä diplomityö on aluelähtöinen ja suunnittelupainotteinen työ. Lähtö-
kohdaksi olen ottanut selvittää ja analysoida mitkä tekijät ja olosuhteet vai-
kuttavat alueen suunnitteluun, ja sitten hankkimieni tietojen tuella suunnitella 
mahdollisimman hyvin paikkaan sitoutuva ja yhdyskuntasuunnittelun nyky-
tietämysten mukaan mahdollisimman toimiva ja viihtyisä uusi kaupunginosa.

Diplomityö on kaksiosainen. Ensimmäinen osa sisältää esiselvityksen ja 
toinen osa maankäytön viitesuunnitelman. Ensimmäisessä osassa olen 
analysoinut ja kartoittanut mahdollisimman laajasti niitä olosuhteita ja teki-
jöitä jotka vaikuttavat kyseisen alueen suunnitteluun. Alue on laaja ja se 
osoittautui olosuhteiltaan yllättävän moniulotteiseksi. Alueen analysointi an-
toi aihetta monen eri teeman yleisempään tarkasteluun, ja näihin teemoihin 
on pyritty antamaan vastauksia diplomityön suunnitteluosassa. 

Kuva 1-1. Suunnittelualueen sijainti Turussa
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OSA 1 ESISELVITYS

2 
Lähtökohdat

2.1 
Kaava-alueeseen liittyvät lähtökohdat

2.1.1 
Perustietoa Koroisten kaava-alueesta

Koroinen sijaitsee noin 2,5 km Turun keskustasta koilliseen. Kaavamuutos-
alue on noin 93,3 hehtaarin kokoinen ja rajoittuu etelästä Aurajokeen, 
lännestä Toijalan junarataan, pohjoisessa Räntämäen asuinalueeseen ja 
idästä Gregorius IX:n tiehen. Alueella asuu 30 henkeä (5.2015), kaikki oma-
kotitaloissa. 

Alue on suurimmalta osaltaan joko viljeltyä peltomaata tai avointa luonnon-
tilassa olevaa joenpengertä. Syvät joenuomat halkovat aluetta (Aurajoki, 
Vähäjoki, Topinoja). Maisemaa dominoi myös Koroisten muuntoasema ja 
sen kautta johdetut korkeajännitelinjat. Aurajoen ja Vähäjoen risteyksessä 
sijaitsee Koroistenniemi, joka on merkittävä muinaisjäännösalue ja Turun 
kaupungin syntysija. Koroistenniemen itäpuolella sijaitsee vanha Koroisten 
kylä, joka sisältää Koroisten kantatilan sekä muutaman asuintalon piha-
rakennuksineen. Kaava-alueen koillislaidassa sijaitsee vähittäistavara-
kauppa Halisten S-market, pari ravintolaa ja kylmä-asema. Luoteiskulmassa 
sijaitsee epämääräinen alue, jossa on asumista, liiketiloja sekä hylättyjä 
rakennuksia. 

Alueen kaava on ollut vireillä vuodesta 2012 ja tavoitteena on että kaava-
luonnos on valmis ennen vuoden 2015 loppua.

Kuva 2-2 Koroisten muuntoasema

Kuva 2-1. Ote Turun opaskartasta, Vireillä olevan kaavan-alueen raja. 
        = kuvien sijainti kartalla

Kuva 2-3 Koroisten risti Koroistenniemellä

Kuva 2-4 Koroisten peltomaisemaa. Taustalla Halisten S-market 

2-2
2-4

2-3

2-9

2-10

Kuva 2-1. Ote Turun opaskartasta, Vireillä olevan kaavan-alueen raja. 

2-12
2-11

2-17
2-19

2-18

2-20

2-21

2-25

2-26
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2.1.2 
Koroisten historia 
  
Koroinen kuuluu yhteen Suomen merkittävimmistä arkeologista kokonai-
suuksista. Alueella on ollut kiinteää asutusta jo rautakaudesta lähtien. 
Koroisten vanhimmat muinaisjäännöslöydökset ovat peräisin vanhemmalta 
roomalaiselta rautakaudelta, noin 50-200 jkr.  (Museokeskus, 2015) (Kähärä 
M,2014)

Koroistenniemi on hyvin merkittävä alue myös Turun historialle, sillä sitä 
pidetään Turun Kaupungin syntysijana. Paavi Gregorius IX:n käskystä 
piispanistuin siirrettiin vuonna 1229 Nousiaisista Koroisiin. Varhaiskeski-
ajalla Koroinen oli hetkellisesti Turun Kaupungin keskusta, sekä maallisessa 
että hengellisessä merkityksessä. Koroistenniemi oli suojattu vallilla ja siellä 
sijaitsi ainakin kirkko, kastelli ja piispanlinna.  Pian alueen merkitys kuten-
kin väheni kun Tuomiokirkkoa alettiin rakentaa 1280-luvulla ja kaupalliset 
toiminnat siirtyivät vähitellen perässä.  (Museokeskus, 2015) (Kähärä M,2014)

Koroistenniemen itäpuolella oleva Koroisten talo on vanha maatila, joka 
on edelleen käytössä. Se toimi piispan paikkatilana aina 1500-luvulle, ja 
oli kirkon omistuksessa aina 1900-luvulle asti. Nykyiset Koroisten maatilan  
talot ovat rakennettu 1700- tai 1800-luvulla. Se ja muut maatilaan kuuluvat 
rakennukset ovat säilyttäneet perinteisen ulkonäkönsä. Tila on hyödyntänyt 
ympäröiviä tasaisia alueita viljelyalueinaan ja maisema on kautta historian 
ollut avointa niitty- tai peltomaisemaa. (Museokeskus, 2015) (Kähärä M,2014)

Koroisten muuntoasema ja sen yhteydessä olevat asuintalot rakennettiin 
vuonna 1928. Seuraavana vuonna muuntoasema otettiin käyttöön ja sitä 
kautta johdettiin sähköä Imatrankoskelta Suomen ensimmäistä 110kV johtoa 
pitkin. Myöhemmin muuntoasema toimi pitkään varasyöttöyhteytenä kunnes 
2000-luvun alussa se palautettiin kantaverkkokäyttöön. Nykyään rakennus 
on suojeltu ja sen läpi syötetään 2/3 Turussa käytetystä sähköstä. (Turku En-
ergia, 2015)(Leinonen T, 2015)

Vuosina 1939 - 1962 alueen itäosan läpi kulki Halisten savenottopaikalta 
Kupittaan Saven tehtaalle kapea rautatie, sekä Aurajoen ylittävä puinen rauta-
tiesilta. (Museokeskus 2015)

Kuva 2-5. Vanhin löydetty kartta alueelta, vuodelta 1787
Kuva 2-7. Aurajoen maisemaa. Saviradan puinen rautatiesilta ja Maarian kirkko taustalla. 
Kuva vuodelta 1960

Kuva 2-6. Peruskartta vuodelta 1949
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2.1.2 
Koroisten historia 

Koroisten alueella on monta historiallisesti arvo-
kasta kohdetta, jotka on suojeltu maakunta-
kaavassa. Kohteet listattuna: (Muinaisjäännösrekis-
teri, 2015)

SR 853005 Maarian kirkko. 1400-luku.
(kaava-alueen ulkopuolella mutta vaikuttaa kaava-
alueen maisemaan ja näkymiin)

SR 853007 Koroisten maatila. Entinen piispan paik-
katila. Tilan rakennuskanta pääasiassa 1800-luvul-
ta, mutta siihen kuluu mm. 1600-luvun kellari.

SR 853008 Halisten rantamaisema ja kylä. 1800-
luku. (kaava-alueen ulkopuolella)

SM 853047 Muinaisjäännösalue, rautakautinen ja 
keskiaikainen. Maassa jäännöksiä asutuksesta.

SM 853053 Valtakunnallisesti merkittävä muinais-
jäännösalue, keskiaikainen. Noin 100m pitkä valli,
kirkonrauniot sekä kastellin ja piispanlinnan 
perustukset. 

Lisäksi muutama muinaisjäännösalue sijaitsee 
kaava-alueen lähellä. Vähäjoen läheisyydessä on 
muinaisjäännösalueiden ulkopuolellakin löydetty 
historiallisia esineitä, joten alueelle rakentaminen 
vaatii maaperän tarkempaa tutkimista.

Muut suunnittelussa huomioitavat asiat 

1. Muuntamorakennus (kuva 2-9). 1910-1920-luku.
Ei käytössä. Ei sovellu enää alkuperäiseen 
käyttötarkoitukseen. Esitetään suojeltavaksi.

2. Muinaisjäännösalue on muutettu suojeluluok-
kaan 3 (ei suojeltava).

3. Jokipellonkuja 30. Asuinrakennus 1878, ulko-
rakennus 1878 ja muita piharakennuksia 1901-
1902. Esitetään suojeltavaksi. Yksityisessä asuin-
käytössä.

4. Koroisten muuntoasema. Rakennettu 1928. Suo-
jeltu. Turku Energia Oy:n käytössä. 

5. Viruskuja 28. Vähäjoen nahkapaja noin vuodelta
1900, Nykyisin asuinrakennus 1950-luvulta.
Esitetty suojeltavaksi. Yksityisessä asuinkäytössä.

1. 2.

3.
4.

5.

Historialliset tielinjaukset

Sekä Koroistentie että Talvitie ovat pysyneet suhteellisen 
paikoillaan ainakin vuodesta 1787. Vanhin alueesta piirret-
ty kartta ajoittuu tuohon vuoteen. Talvitie (merkitty kartta-
an: “vinterväg från Åbo åt Tavastland och Björneborg”, kuva 
2-5) on talvisin kuljettava, peltojen tai niittyjen halki johta-
va linjaus, jota ei kesäaikaan, sulan maan aikaan näkynyt 
maastossa koko matkalta. Talvitien alkuosa on mahdolli-
sesti syntynyt jo 1100-luvulla, sillä sen aikaisen merenpin-
nan korkeuden takia muihin ilmansuuntiin pääsy oli es-
tetty. Koroistentien yhteys Koroistenniemen ja Maarian 
kirkon väliin on mahdollisesti syntynyt 1200 luvulla Maarian 
kirkon rakennuttua. Topinoja oli silloin kapea merenlahti, jonka 
yli lienee ollut mahdollista rakentaa silta.

Kuva 2-8. Koroisten historia 1:8000

Kuva 2-9. (1.) Tyhjllään seisova muuntamorakennus
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2.1.3 
Rakennettu ympäristö

Rakeisuus ja rakentamisen vaiheet
Kaava-alue on pääosassa rakentamatonta pelto- ja jokimaisemaa, eikä alueella ole yhtenäistä raken-
nettua ympäristöä. Alueen rakennukset sijaitsevat melko irrallisesti ympäröivästä kaupunkirakenteesta.
Rakeisuuskartasta (kuva 2-13) ilmenee, että kaava-alueen rajan ulkopuolella sijaitsee useita rakennettuja alue-
ita, jotka omaavat huomattavan luonteenomaisia kaupunkirakenteen eri typologioita.

Eri rakentamisaikakaudet ja käyttötarkoitukset ovat luoneet eri alueille tyypillisen rakenteensa. Tämä 
näkyy selvästi kun värittää eri aikakauden rakennukset eri väreillä (Rakennusten rakentamisajankohdat, 
kuva 2-14). Perinteisen orgaanisen ja kylämäisen rakeisuuden löytää vanhimmasta rakennuskannasta, 
ennen 1900-lukua rakennetuista vanhoista kirkonkylistä ja kantatiloista. Kaava-alueen sisällä siihen kate-
goriaan lukeutuu Koroisten maatila. Kaava-alueen rajalla sijaitsevat kategoriaan lukeutuvat Maarian
kirkkoalue, Pyhän Katariinan kirkkoalue sekä Halisten maatila. 1900-luvun alussa alue oli vielä kokonaan maa-
seutua mutta kaupungin läheisyys alkoi koroistua alueelle rakennettujen teollisuus- ja infrastruktuuri-
rakennuksien myötä. Barkerin tehdasympäristö rakentui pikkuhiljaa vuodesta 1898 alkaen. Turun 
Vesilaitos ja Halistenkosken pato rakennettiin vuonna 1923 ja Koroisten muuntamo 1928. Vuosina 
1939-1972 alueella sijainnut savirata voidaan myös laskea tähän kategoriaan. Toisen Maailman-
sodan päätyttyä 1945 Suomea vaivannutta asuntopulaa alettiin torjuta rakentamalla huomatta-
va määrä rintamamiestaloja. Suurin osa näistä rakennettiin kaupunkien laidoille. Koroisten kaava-
alueen länsipuolella Kastun kaupunginosassa on tyypillinen rintamamiestaloalue. Lisäksi Räntämäkeen 
rakennettiin muutama rintamamiestalo 1950-luvun alussa, jonka jälkeen alue on rakentunut hiljalleen vuosikym-
menten saatossa. 1960-luvulta lähtien, voimistuvan autoistumisen myötä, syntyi kysyntää niin sanotuille 
automarketeille. Yksi automarkettialue syntyi vuosina 1965 alkaen Vanhan Tampereentien ja Kärsämäentien 
risteykseen kaava-alueen luoteiskulmaan. Melkein kaikki alkuperäiset rakennukset on purettu, mutta alueen 
luonne ja käyttö on pysynyt samana. 1970-luvun alussa Aurajoen eteläpuolelle rakennettu ylioppilaskylä luo 
rakeisuuskartalle tiiviin ja hyvin luonteenomaisen rakenteensa. Halinen on täydentynyt 1990- ja 2000-luvul-
la kerros- ja rivitalolähiöillä. Nykyinen Halisten S-market on rakennettu vuonna 2000 ja alueen koillisosassa 
Koroistenkaaren varrella sijaitsevat liiketilat 2010-luvulla. (Muinaisjäännösrekisteri) (Museokeskus)

Palvelut ja niiden sijoittuminen
Kaava-alueella ja sen läheisyydessä on runsaasti erilaisia palveluja. Kartalla (kuva 2-15) palvelut on jaoteltu 
suurin piirtein kunnallisiin-, virkistys ja kulttuuri- sekä kaupallisiin palveluihin. 

Kunnalliset palvelut
Kunnalliset palvelut alueella ovat lähinnä päiväkoti-, koulu-, sekä urheilupalveluja. Halisissa on keskittymä jos-
sa sijaitsee koulu, kolme päiväkotia sekä urheilukenttä. Toinen keskittymä on Nummessa jossa on lukio, kaksi 
koulua, kaksi päiväkotia sekä urheilukenttä.

Virkistys ja kulttuuripalvelut
Virkistys- ja kulttuuripalvelut sijoittuvat hyvin vahvasti Aurajoen läheisyyteen. Ulkoilureitit kulkevat jokea pit-
kin ja lisäksi siellä on mm. ulkoilmakuntosali, koira-aitaus ja viljelypalstoja. Halisten kosken alajuoksu
on suosittu kalastuspaikkana. Koroistenniemen muinaisjäännösalue opasteineen sekä Koroisten maatilan tar-
joamat tapahtumat ja palvelut vastaavat pitkälti jokimaiseman kulttuurisesta tarjonnasta. Kirkollisia palveluja 
tarjoaa Maarian kirkko, Pyhä Katariinan kirkko sekä Halisten seurakuntatalo.

Kaupalliset palvelut
Alueella on kaksi selvää kaupallisten palvelujen keskittymää. Ensimmäinen alue sijaitsee Halis-
ten S-marketista Koroistenkaarta pitkin kohti koillista. Täällä sijaitsee mm. kaksi päivittäistavarakaup-
paa, bensa-asema, muutama pieni erikoiskauppa sekä muutama tilaa vaativa erikoiskauppa, pari pika-
ruokalaa, kampaamo ja pub-ravintola. Toinen kaupallinen keskittymä on alueen luoteiskulmassa. 
Siellä on mm. muutama iso päivittäistavarakauppa, pari bensa-asemaa, muutama pieni erikoiskauppa,
useampi isompi erikoiskauppa ja pari pikaruokalaa. Lisäksi kaava-alueella on muutamia pienimuotoisia
kaupallisia palveluja, esim. Koroisen maatilan kahvila ja ekokauppa. 

Kuva 2-10. Näkymä Gregorius IX:n tietä pohjoiseen: Halisten S-market ja vuonna 1990 rakennettuja
kerrostaloja.

Kuva 2-11 ja 2-12. Luonteeltaan ja mittakaavaltaan hyvin erilaisia kaupallisia palveluja alueella. Vasemmalla 
Tampereentien Prisman mainoskyltti ja oikealla Koroisissa sijaitsevien palvelujen mainoskyltti.
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2.1.3 
Rakennettu ympäristö

Rakeisuuskartta

Kuva 2-13. Rakeisuus 1:5000
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2.1.3 
Rakennettu ympäristö 

Rakennusten rakentamisajankohdat

<1900

<1900

<1900

1930

1920

1900

1970
1970

1950

2000

1990

2000

1950-1990

<1900

2010

1990

Kuva 2-14. Rakennusten rakentamisajankohdat  1:5000

HALINEN

YO-KYLÄ

KOROINEN

RÄNTÄMÄKI

MAARIAN KIRKKO

HALINEN

PYHÄN KATARIINAN KIRKKO

KASTU

MUUNTOASEMA
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2.1.3 
Rakennettu ympäristö

Alueen palvelut

 Kuva 2-15. Palvelujen sijoittuminen  1:8000
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2.1.4
Luonto ja koettu ympäristö

Kaava-alue on luonteeltaan hyvin avara ja melko 
vehreä. Siksi aluetta kutsutaan “Turun keuhkoiksi”
ja sitä pidetään hyvin tärkeänä virkistysalueena. 
Turun kokoisessa kaupungissa on poikkeuksellista, 
että tämän kokoinen alue on säilynyt rakentamatto-
mana näinkin lähellä keskustaa.

Suomessa on yhteensä 156 valtakunnallisesti arvo-
kasta maisema-aluetta. Aurajokilaakso on yksi 
niistä ja ulottuu kaava-alueen koko eteläisen puo-
liskon yli. Lisäksi alue on osa Aurajokilaakson
kulttuurimaisemaa, joka on yksi Suomen 27 
kansallismaisemasta. (Ympäristöhallinto)
  
Alue on tyypiltään viljeltyä jokivarsimaisemaa, joka 
on muovautunut pitkään jatkuneen ihmistoiminnan 
seurauksena. Tämän kaltaisten maisema-alueiden 
arvon säilyttämiseksi ympäristöhallinto kehottaa 
kiinnittämään huomiota maankäytön suunnittelussa 
siihen, että alueen perinnebiotooppi säilyy, viljely-
maisemat säilyvät avoimena ja vanhaa rakennus-
kantaa ylläpidetään.

Joenuomat ovat kasvillisuudeltaan herkät ja niissä 
kasvaa joitakin harvinaisia kasveja. Viime vuosi-
kymmeninä eri puut ja pensaat ovat yleistyneet ja 
avoin maisema uhkaa umpeutua.

Kaava-alueella on yhteensä seitsemän kohtaa, jossa 
on pilaantunutta maaperää. Kyse on lähinnä poltto-
aine-asemista tai muista paikallisesti saastuneista 
kohteista.

Koroinen alueena on suurimmalta osalta hyvin 
viihtyisä, joskin alueen korkeajännitelinjat ja aluetta 
rajaava rakennettu ympäristö heikentävät maisemal-
lisia arvoja. Etenkin Halisten S-marketin selkäpuoli 
näyttäytyy peltomaisemaan irrallisena ja epä-
miellyttävänä. 

Kuva 2-16. Luonto ja koettu ympäristö 1:8000

Kuva 2-19. Peltomaisemaa Halisten sillan lähettyviltä. Kaukana 
näkyvät myös Koroisten muuntoasema sekä Maarian kirkko.

Kuva 2-17. Aurajoen maisemaa alkukeväästä. Kuva 2-18. Vähäjoen maisemaa kesällä. 
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2.1.5 
Liikenne

Kaava-alue on liikenteellisesti hyvin merkittävässä osassa. Alueen halki kulkee niin sanottu 
“välikehä”, joka alkaa satamasta ja kulkee Maarian Kirkkosillan, Mauno Tavastin kadun ja Gre-
gorius IX:n tien kautta Hämeentielle asti. Maarian Kirkkosilta on itäisen Turun liikenteellinen 
solmukohta. Silta on vanha ja vain 5 metriä leveä. Kapean sillan lähellä on myös Suomen 
vilkkaimmaksi sanottu tasoristeys. Mauno Tavastin katu, joka kulkee pientaloalueen läpi, ei ole 
tarkoitettu pääkaduksi joten lisääntyvät liikennemäärät haittaavat asuinalueen rauhallisuutta. 
Välikehän liikennemäärien on ennustettu nousevan kaava-alueen joillakin osioilla jopa yli 
80 % vuoteen 2035 mennessä. (Turun kaupunki, suunnitteluyksikkö, 2015)

Toijalan junaradalla kulkee sekä matkustaja- että tavarajunia. Tavarajunaliikenne sisältää myös 
vaarallisten aineiden kuljetuksia, joka asettaa rajoituksia rakentamiselle radan läheisyyteen. 
Junaliikenne luo myös merkittäviä melu- ja tärinähaittoja radan läheisyyteen. Vuonna 2005 
tehty tärinäselvitys osoittaa, että junaliikenteen aiheuttama tärinä ylittää VTT:n suositukset 
uuden rakentamisen tärinän raja-arvoista paikoin jopa yli nelinkertaisesti. 

Kaava-alueen läpi kulkee muutama kevyen liikenteen reitti. Pääteitä pitkin kulkee asfaltoidut 
ja valaistut pyörätiet. Aurajoen rantaa pitkin, Koroistenniemen läpi ja Vähäjoen yli kulkee 
valaisematon ulkoilureitti. Tämä reitti on hyvin suosittu lenkkeilyyn ja ulkoilupolkuna. Nyky-
tilassa se ei sovellu ympärivuotiseen pyöräilyyn valaisemattomuutensa, sekä Vähäjoen ylit-
tävän sillan viereisen jyrkän mäen ja mutkan takia. Pyörätie sijaitsee muinaismuistoalueella, 
joten sen parantaminen vaatisi lisäselvityksiä. Sorapäällysteistä Koroistentietä ja Virustietä 
käyttävät sekä autot että kevyt liikenne. Lisäksi alueen peltoja halkoo muutama epävirallinen 
polku, joista yksi on hyvin vanhan Talvitien jäänne.

Kevyeen liikenteen yhteydet paranevat kun rakenteilla oleva junaradan alittava kevyen liiken-
teen alikulkutunneli Virustunneli valmistuu. 

Kuva 2-20. Kapea Maarian Kirkkosilta. Takana Toijalanradan vilkas tasoristeys. Kuva 2-23. Liikennemäärät alueella vuonna 2011

KOROINEN

Kuva 2-22. Rakenteilla olevan Toijalanradan alikulun 
suunnitelma. (Raunistulantien ja Paattistenpuiston 
katu- ja puistosuunnitelma)

Kuva 2-21. Koroisenniemeä ja Virusrantaa yhdistävä 
kevyenliikenteen silta.
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2.1.6 
Kunnallistekniikka ja rakennet-
tavuus

Maaperä
Alueen maaperä koostuu pääosin 
savesta tai liejusavesta. Etäisyys kallio-
perään voi vaihdella huomattavasti eri 
paikoissa. Etenkin alueen koillisosa on 
hyvin savinen. Syvimmillään liejusavi-
kerros siellä on yli 30 metriä. (Rakennet-
tavuusslevitysluonnos, 2015)

Alueen halki kulkee pohjois-etelä 
suuntaisesti osittain maanalainen 
hiekkamoreeniharju. Harju nousee 
maanpinnalle Koroisten maatilan ja 
Maarian kirkon kohdilta (HkM). Kal-
lio nousee pintaan asti vain kahdessa 
kohdassa, ja niissäkin hyvin vähäi-
sesti. Toinen on noin 100m Maarian 
kirkkosillasta etelään, jossa Vähäjoki
on paljastanut pienen kallionyp-
pylän. Toinen kohta on Halistenkoski ja 
sen rannat.

Topografi a
Kaava-alue sijoittuu suurilta osin ta-
saiselle savipellolle noin 10-12m 
korkeuteen merenpinnasta. Peltoja 
reunustavat jyrkät joenuomat (Aura-
joki, Vähäjoki ja Topinoja). Joenuomat 
ovat hyvin romahdusherkkiä ja veden 
virtaus syö jatkuvasti niitä. 

Sa : Savi
LjSa : Liejusavi
Ka: Kallio
HkM: Hiekkamoreeni
RMrM: Reunamoreenimuodostelma
Pisteviiva: Harjanne
Katkoviiva: Maaperän paksuus

20

20
25

25

25

25

20

20 20

20

20

20

15

15

15
15

15

15

15

30

30

10

10

10

10

5

5

Kuva 2-24. Maaperä, topografi a ja savikerroksen paksuus 1:8000

- 14 -



2.1.6 
Kunnallistekniikka ja rakennettavuus

Pintavalumat, hulevedet ja päävesiputket
Kartta alueen pintavalumista sekä hulevesi- ja päävesiputkista: kuva 2-27.

Pintavalumat
Noin kolmasosa alueesta koostuu jyrkistä joen uomista, joista pintavesi valuu nopeasti pintavalumana jokiin. 
Pintavesivalumat jakautuvat melko tasaisesti ympäröiviin joenuomiin, muutamaa purkukohtaa lukuun ottamatta, 
joissa virtaava vesi syövyttää joenuoman reunoja huomattavasti. Myös Halisten alueelta tulevan hulevesi-
putken purkukohta rasittaa joenuomaa. Alueen keski- ja itäosan peltoalue on hyvin tasaista savimaata, jonne 
vesi lätäköityy helposti sateen jäljiltä. Myös maaperän imukyky on alueella kohtalaisen huono. 

Hulevedet
Suurin osa alueen hulevesistä valuu pintaa pitkin suoraan jokiin. Alueella on suunnittelun kannalta kuiten-
kin kaksi huomioitavaa hulevesiputkea, jotka kuljettavat hulevesiä Halisista sekä Topinojaan että Aura-
jokeen. Aurajokeen kuljettava hulevesiputki on alimitoitettu ja sen kapasiteetti ylittyy laskennallisesti 
keskimäärin kerran kolmessa vuodessa. Kapasiteetin ylittyminen ei nykyisellään tuota isoa haittaa,
sillä ylimääräinen vesi tulvii Gregorius IX:n tien viereiselle pellolle ja sieltä pintaa pitkin Aurajokeen. Halisista 
Topinojaan kulkeva hulevesiputki on riittävän kokoinen. (Pöyry Finland Oy, 2015)

Päävesiputket
Alueen läpi kulkee kaksi päävesiputkea. Ensimmäinen on Turun vesilaitoksen vuonna 1977 raken-
nettu syöttövesiputki (V 600 B 1977). Se voidaan siirtää kulkemaan alueen läpi esim. hyödyntämällä 
tulevia katulinjauksia sekä jäte-, hule-, tai vesijohtokaivantoja. Etäisyys lähimpään rakennukseen pitää olla 
minimissään 5m. Putken siirtokustannukset ovat karkeasti arvioiden 0,5 miljoona euroa. Toinen pääve-
siputki on Turun Seudun Veden juomavesijohto (V1000 SGB 2011), joka on tärkein koko Turun alueella
sijaitsevista vesijohdoista. Sen läpi virtaa lähes kaikki Turun, Raision ja Naantalin kaupungeissa juotavat
juomavedet. Putken siirtäminen ei tule kyseeseen ja sen matkalle on sovittu 10 metriä leveä 
pysyvä käytönrajoitus johon ei saa sijoittaa rakennusta tai muuta pysyvää rakennelmaa. Putkea on 

vaurioituessaan päästävä korjaamaan heti, ja silti siitä todennäköisesti vuotaisi huomattavia 
määriä vettä, ainakin yli 10000m3. Putken yli voi rakentaa tien mutta se vaati erikoiraken-
teita ja tulee huomattavan kalliiksi. Putkea voi käyttää viheralueena, kevyen liikenteen raittina 
tai vastaavaa, kuitenkin niin ettei putken päällä olevan maaperän geotekniset ominaisuudet 
muutu. (Turun Seudun Vesi Oy, 2015)(Turun vesilaitos)

Alueen joet ja avo-ojat 

Aurajoki
Suunnittelualue rajautuu etelästä Aurajokeen. Aurajoen valuma-alue on noin 875km2, josta 
99% sijoittuu ennen suunnittelualuetta. Suunnittelualueella on muutama purkupiste joka kär-
sii eroosiosta. Aurajoen virtaama vaihtelee huomattavasti eri vuodenaikoina mutta jyrkkien 
joenuomien ja Halistenkosken padon takia tulvariski on pieni. (Pöyry Finland Oy, 2015) (Var-
sinais-Suomen ELY keskus)

Vähäjoki
Vähäjoki mutkittelee noin 8-10m syvässä uomassa alas suunnittelualueen läntistä puolta. 
Joen valuma-alue on noin 108km2 ja vedenlaatu on useimmiten tyydyttävä tai välttävä. Noin 
100m Maarian Kirkkosillasta etelään joki syö joenrantaa huomattavasti ja joenpenkka sor-
tuilee jatkuvasti jokeen (kuva 2-27, merkinnällä sortumakohta 1). Vähäjoki on siltä kohdalta 
siirtynyt 14 metriä kohti kaakkoa viimeisen 26 vuoden aikana. (Pöyry Finland Oy, 2015)

Topinoja
Topinoja laskee Vähäjokeen noin 650m ennen kuin Vähäjoki liittyy Aurajokeen. Oja kulkee 
syvällä mutkittelevasti ensimmäiset 750m, jonka jälkeen se on suoristettu. Topinojan valuma-
alueen maankäyttö on vaihtelevaa ja sen koko on noin 4.4km2. Topinojan jätteenkäsittely ja 
kompostointikeskuksen takia ojan vedenlaatua seurataan säännöllisesti. (Pöyry Finland Oy, 
2015)

Kuva 2-25. Vanha sortumakohta (2) Aurajoessa Koroistenniemen vastarannalla. Joenrantaa sortunut noin 
75m matkalta.

Kuva 2-26. Purkupiste Aurajokeen alueen kaakkoisosassa. 
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     : joki, avo-oja
     : pintavaluma tarkka
     : pintavaluma yleistetty
     : vedenjakaja
     : merkittävä vesiputki
     : Hulevesiputki
     : purkupiste
     : sortumakohta

!

2.1.6 
Kunnallistekniikka ja rakennettavuus

Pintavalumat, hule-
vedet ja päävesi-
putket

Kuva 2-27. Pintavalumat, hulevedet ja päävesiputket  1:2000
!

!
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2.1.6 
Kunnallistekniikka ja rakennettavuus

Sähköinfra

Turussa käytetystä sähköstä 2/3 kulkee Koroisten 
muuntoaseman kautta, lisäksi asema on osana
valtakunnallista korkeajänniteverkostoa, eli kyseessä 
on strategisesti hyvin merkittävä muuntoasema. Nykyi-
nen muuntoaseman laitteisto on peräsin 2000-luvun 
alusta, joten rakennus säilyttänee käyttötarkoituksensa 
vielä pitkään.

Fingrid Oyj omistaa osan 110V korkeajännitelinjoista 
(oranssi) ja Turku Energia Oy loput (tummansininen).
Turku Energia Oy omistaa myös alueen keski- ja 
matalajännitelinjat, sekä Koroisten muuntoaseman. 
(Turku Energia Oy, 2015)(Fingrid Oyj, 2015)

Korkeajännitelinjojen varomääräykset):
- Asuminen vähintään 23m linjan keskilinjasta 
- Päiväkodit, koulut yms. vähintään 40m linjan keskilin-

jasta
- Suoraan korkeajännitelinja alle soveltuu pysäköintiä, 

kylmiä varastorakennuksia, autokatoksia tms.
- 3m lähemmäksi maanpinnan yläpuolelta näkyvästä 

korkeajännitelinjan pilarista ei saa rakentaa mitään,  
eikä muuttaa maaperän olosuhteita esim. kaivamalla 
tai läjittämällä

- Korkeajännitelinjojen pilarit on suojattava niin ettei 
mahdollinen liikenne tai katujen ylläpito pääse vauri-
oittamaan niitä.

-  Katuvalaistusta tms. on mahdollista sijoittaa korkea-
jännitelinjojen alle mutta saattaa vaatia erikois-
järjestelyitä  (Fingrid Oyj, 2012)

Rakennusvaiheen varomääräykset:
- 3m vapaata tilaa korkeajännitelinjan alla ja 5m 

sivuilla
- Tapauskohtaisesti voidaan sulkea korkeajännite-

linja lyhyeksi hetkeksi.

Yleiset alueen sähkö-infrastruktuuriin liittyvät 
seikat 

110V korkeajännitelinjoja siirretään tai kaivetaan put-
keen vain jos siihen on aivan välttämätön tarve. Pi-
enempiä ilmajohtoja voidaan siirrellä melko vapaasti. 
Uusia maakaapeleita pyritään sijoittamaan kaupungin 
hallinnoimille maa-alueille, mieluiten katuja ja pyöräte-
itä pitkin, tai puistoihin tms. (ei siltoihin) (Turku Energia 
Oy, 2015)

Historiallinen näkökulma

Turku Energia Sähköverkot Oy ehdottaa “rautarou-
va” -pylvään sijoittamista Koroisten muuntoaseman 
läheisyyteen muistoksi Suomen ensimmäisestä 
(1929) 110kV voimansiirtolinjasta Imatra - Koroin-
en.  Imatran päädyssä on jo vastaava “rautarouva” 
-pylväs, sijoitettuna liikenneympyrän keskelle. (Turku 
Energia Oy, 2015)

72Y
X
X
39Y71Y

X
X
40Y70Y

X
X
41Y

69Y
X

68Y
X

67Y
X

42Y
X

Koroisten
muunto-
asema

 Muuntokaappi (TE)
musta viiva: ilmajohto (TE)
punainen viiva: maasähkökaapeli (TE)
violetti viiva: kaukolämpöputki (TE)

Kuva 2-29. Imatran “rautarouva” -pylväs 
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Turku Energia 
1x110kV

Fingrid
3x110kV

Fingrid
1x110kV

Turku Energia 
1x110kV

Kuva 2-28. Koroisten sähkö- ja maalämpöinfra 1:2500



Kuva 2-30. Maanomistus 1:5000

2.1.6 
Kunnallistekniikka, rakennettavuus ja maanomistus

Maanomistus

Turun kaupunki omistaa suurimman osan kaava-
alueen maista. Alueella sijaitsee viisi pieni-
kokoista yksityisomistuksessa olevaa tont-
tia. Valtio omistaa Koroistenniemen muinas-
jäännösalueen sekä Toijalan rata-alueen. 

Kaupunki vuokraamista tonteista Turku Energia 
Oy:n, Kiiteistö Oy Koroisten liikekeskuksen sekä 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuokra-
sopimukset yltävät vuoden 2040 loppuun. Muut 
vuokrasopimukset ovat huomattavasti lyhyem-
piä. Suurin osa vuokratusta maasta on vuokrattu 
viljelykäyttöön.

Punaiset: Yksityisessä omistuksessa
Ruskeat: Valtion omistuksessa
Vaalean vihreät: Kaupungin omistuksessa, ei
    vuokrattu
Tumman vihreät: Kaupungin omistuksessa,
    vuokrattu maksimissaan vuoteen 2021
Keltaiset: Kaupungin omistuksessa: vuokrattu 
    vuoden 2041 loppuun
Siniset: Kaupungin sisäiset vuokraukset
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2.1.7
Kaavalliset tavoitteet

Voimassa oleva asemakaava

Nykyisin voimassa oleva kaava. Junara-
dan ja Vähäjoen välinen teollisuusalue ei ole 
toteutunut. Halistenäylän toteuttaminen vaati 
kaavamuutoksen. 

Kuva 2-31. Ajantasakaava 1:5000
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Asuinrakennusten korttelialue

Palvelurakennusten korttelialue

Liikerakennusten korttelialue

Virkistysalue

Liikennealue

Suojelualue

Vesialue

Teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialue

Asuinpientalojen korttelialue

Liike- ja toimistorakennusten
korttelialue

Kaavamerkinnät 
(Yleistetty)



2.1.7
Kaavalliset tavoitteet

TURKU 2029 -KAUPUNKISTRATEGIA

Turku 2029 strategia (2015) on kaupungin luoma visio, miltä Turku voisi näyttää vuona 2029, 
jolloin kaupunki täyttää 800 vuotta. Strategiassa kaupunki on luonnut itselleen päämääriä, sekä 
toimintaperiaatteita joiden avulla päämäärät saavutetaan. Maankäytön suunnittelu on oleelli-
sessa osassa tätä strategiaa. Seuraavat otteet Turku 2029-strategiasta ohjaavat maankäytön 
suunnittelua ja liittyvät erityisesti suunnittelualueeseen.

Otteita Turku 2029 -kaupunkistrategiasta:

Kaupunkistrategia, visio:

- Jokivarsi sykkii elämää jatkossa entistäkin vahvemmin. Se on kaupunkilaisten ympärivu-
otinen olohuone ja muille tuulahdus eurooppalaisesta kaupungista. Joki vie kohti merta ja 
ainutlaatuista joen suulta alkavaa saaristoa, jonka helmenä Turku tunnetaan.

Strategiset ohjelmat, rakentuva kaupunki ja ympäristö:

- Monipuoliset ja vetovoimaiset asumisvaihtoehdot ovat työpaikkojen rinnalla keskeinen kil-
pailukykytekijä  houkuteltaessa osaajia ja asukkaita kaupunkiin. Turku jatkaa uudenlaisten 
asumisvaihtoehtojen kokeilua kelluvista rakennuksista loft -asuntoihin ja tiiviistä matalista 
pientaloalueista korkeisiin moderneihin ratkaisuihin. Tärkeintä on löytää toimivia asumis-
toiveisiin vastaavia malleja niin opiskelunsa päättäville nuorille, työikäisille, lapsiperheille 
kuin ikääntyvillekin. 

- Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten (MAL) mukaisesti eri asumismuotojen 
jakautumista myös seudullisesti tasapainoisemmin tulee edistää. 

- Tiivistyvässä kaupungissa panostetaan monipuolisiin julkisiin kaupunkitiloihin sekä viher-
rakentamiseen. 

- Monimuotoisuudessaan ainutlaatuisen luonnonympäristön arvojen säilymistä tuetaan ak-
tiivisesti ja luonnon kokemisen mahdollisuuksia edistetään kestävin ja luontoa varjelevin 
tavoin.

- Kaupunginosien eheyttä tuetaan tarjoamalla monimuotoista rakentamista ja monipuolisia 
toimintoja, asumisratkaisuja ja asumisen hallintamuotoja.

- Etsitään ja kokeillaan aktiivisesti lapsiperheiden asumistoiveita täyttäviä ja kiinnostusta 
lisääviä suunnitteluratkaisuja.

- Terveydelle tärkeää hyötyliikuntaa edistetään kantakaupunkialueella kehittämällä kouluja 
työmatkareitistöä kävelijöille ja pyöräilijöille

- Ilmastonmuutoksen hillinnän ohella myös ilmastonmuutokseen varautumisen toimenpiteet 
huomioidaan kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa.

- Edistetään alueidentiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistumista sekä kaupungin eri toimijoiden 
yhteistyötä tukemalla yhteiskäyttöisten tilojen toteutumista niin uudis- kuin korjausrakenta-
misessa.

TURUN KAUPUNKISEUDUN MAAKUNTAKAAVA

Kaava-aluetta koskevat merkinnät:
A    = Asuinalue
V    = Viheralue
///   = Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
=    = Turun välikehä, uusi tieyhteys: Kastu – Num-
         mi, 2+2 kaistainen päätie
oo  = Ulkoilureitti
km  = Vähittäiskaupan suuryksikkö. Kaavamääräys
         mahdollistaa seudullisesti merkittävän
         vähittäiskaupan sijoittumisen. Ratkaisevaa 
         on myymälän koon lisäksi sijainnista johtuva 
         vaikutusalueen laajuus.
      = Muinaisjäännös / Suojeltu rakennus
V   = Vesi pääjohto
Z   = Korkeajännitelinja

Turun kaupunkiseudun maakuntakaava (2002) 
kattaa Turun, Kaarinan, Naantalin, Raision, 
ja Paimion kaupungit sekä Liedon, Piikkiön ja 
Ruskon kunnat. Maakuntakaava ohjaa kuntien 
maankäyttöä strategisilla, pitkän aikavälin tavoit-
teilla. Maakuntakaavan informaatiomerkitys on 
kuitenkin vahvempi kuin sen ohjausmerkitys. 

Koroisten osalta maakuntakaavassa huomat-
tavin muutos nykytilaan on välikehän sijoittumi-
nen kaava-alueen halki. Maakuntakaavassa 
tieyhteys on merkitty 2+2 kaistaisena pää-
tienä. Jo asemakaavoitusvaiheeseen edennyttä 
suunnitelmaa Koroistenkaaren jatkamista ohi-
kulkutielle ei ole merkitty maakuntakaavaan. 
Myöskään uutta asuin- tai liikerakentamista ei ole 
merkitty alueelle. Suurin osa alueesta on mer-
kitty Valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-
alueeksi. Nykyisten markettien kohdat on merkit-
ty vähittäistavarakaupan suuryksiköiksi. Nykyiset 
korkeajännitelinjat ja vesi pääjohdot ovat myös 
nykyisillä paikoillaan. 

Kaava-alueen muinaisjäännökset ja suojellut raken-
nukset sivulla 7. 

Kuva 2-32. Turun kaupunkiseudun maakuntakaava
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TURUN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2035

Kaava-aluetta koskevat merkinnät:
46    = Uusia asukkaita 400, Ea =0,2, kerrosala 
 20000, uusi tiivis pientaloalue
        Uusi yhdystie (Kastu – Nummi – Ohikulkutie)
93    = (osa) Uusia asukkaita 900, Ea = 0,4, kerros-
 ala 45000,  Täydentyvä kerrostalovaltainen 
        asuinalue
        Toijalan radan jk + pp alikulku
110  = (osa) Tiivistyvä palveluluonteinen työpaikka-
 alue 
        Joukkoliikenteen solmukohta, Toijalan radan
 eritasosilta
---    = Uusi liikenneyhteys
●●   =  Tiheävuoroinen seutulinja
////    = Kehitettävä  kaupunkiseudun vihervyöhyke 
       (Aurajoki, Vähäjoki, Topinoja)
---    = Kaupunkiliikenteen runkolinja
        = Lähikeskus Halisissa
 

2.1.7
Kaavalliset tavoitteet

YLEISKAAVA 2020

Kaava-aluetta koskevat merkinnät:
AK = Kerrostalovaltainen asuntoalue
AP = Pientalovaltainen asuntoalue
C   = Keskustatoimintojen alue
PK = Kerrostalovaltainen palvelujen ja hallinnon 
         alue
V    = Virkistysalue
VU = Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue
E    = Erityisalue
     = Pääkatu
      = Rautatie
      = Pääviheryhteys
///   = Kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti, 
         maisemallisesti tai luonnonoloiltaan arvokas 
         alue
      = Voimansiirtolinja

Turun Kaupunkiseudun rakennemalli (2012) ohjaa 
yleispiirteisesti Turun seudun kuntien tulevaa 
maankäytön suunnittelua, sekä osoittaa tavoitteet 
yhdyskuntarakenteen kehittymiselle pitkällä aika-
välillä.

Koroisten kaava-alueelle kohdistuu rakennemal-
lissa merkittäviä muutoksia. Alueelle on osoitettu 
uusi isohko pientaloalue (46), uuden tielinjauksen 
rakentamista, sekä välikehän suuntaisesti (Halisten-
väylä), että ohikulkutien suuntaan (Koroistenkaari). 
Jokimaisema on merkitty kehitettävänä kaupunk-
iseudun vihervyöhykkeenä. Kaava-alueen rajoille 
on myös osoitettu paljon kehitettävää. Kärsämäkeä 
kehitetään tiivistyvänä työpaikka-alueena ja joukko-
liikenteen solmukohtana. Halista kehitetään lähi-
keskuksena, mutta merkityllä kohdalla ei toistaiseksi 
ole lainkaan kaupallisia palveluja, ainoastaan koulu 
ja pari päiväkotia. 

Turun kaupungin sisäistä maankäytön suunnit-
telua ja asemakaavoitusta ohjaa Turun Yleis-
kaava (2001). Yleiskaavan tavoitevuosi on 2020.  

Kaava-alueen osalta yleiskaava osoittaa merkit-
tävää muutosta nykytilaan. Uuden Halistenväylän 
osuus välikehästä on merkitty kulkemaan alueen 
halki, ja siihen liitetty Koroistenkaari jatkuu aina Ohi-
kulkutielle asti. Alueen kaakkoisosaan on osoitettu 
merkittävän kokoinen kerrostalovaltainen palve-
lujen ja hallinnon alue. Sen yhteyteen on osoitettu 
urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, joka on kooltaan 
täysmittaisen urheilukentän kokoinen. Jokimaisema 
on jätetty viheralueeksi ja se on merkitty maisemal-
lisesti arvokkaaksi alueeksi.  Koroinen toimii pää-
viheryhteyksien solmukohtana.

Eri kaavojen eroavaisuudet ja yhtenäisyydet

Kaava-alueen kohdalta eri tason kaavat eroavat 
toisistaan huomattavasti etenkin alueen rakentam-
isen kannalta. Yhteistä niillä on välikehän kehittämi-
nen sekä arvokkaan jokimaiseman suojeleminen ja 
jättäminen virkistyskäyttöön.

Kuva 2-33. Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 Kuva 2-34. Turun yleiskaava   
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2.2 
Kaava-alueen suunnitteluun vaikuttavia muutossuuntia

Koska alue valmistuu todennäköisesti aikaisintaan 10 vuoden päästä, on tarpeellista huomioida kaupunkisuun-
nitteluun vaikuttavia muutossuuntia, niin että suunnitelmat ovat toimivia myös pidemmällä aikavälillä.

Yhdyskuntasuunnittelussa korostetaan yhä enemmän asukasviihtyväisyyttä sekä kaupunkirakenteen 
monipuolisuutta. Ilmastomuutoksen ja ympäristötietoisuuden lisääntymisen myötä ympäristöystävällisyys 
suunnittelun lähtökohtana kasvattanee vielä merkitystään. Kaupunkisuunnittelussa pyritään myös sekoit-
tamaan eri sosiaalisten luokkien asukaita niin että alueen asukkaiden tuloluokka, ikärakenne, koulutustaso 
ym. olisi mahdollisimman monipuolinen. 

Aluetta koskevia muutoksia ovat lähimarkettien kehittyminen, sekä liikenteen ja erityisesti yksityisautoilun 
kehittyminen. 

2.2.1
Lähimarkettien tulevaisuus ja kehittyminen

Päivittäistavarakauppa on jatkuvan murroksen edessä. Verkkokauppa laajenee yhä voimakkaam-
min myös päivittäistavaramarkkinoille ja luo aivan uudet haasteet ja kilpailuehdot perinteisille päivittäis-
tavarakaupoille. Tähän asti suuret marketit ovat pärjänneet hyvin kilpailussa. Niiden kilpailuvalttina ovat olleet 
saavutettavuus (etenkin autolla), valikoima, sekä iso volyymi ja sen mahdollistamat edulliset hinnat. Verkko-
kauppa on näissä kilpailukykyisempi kuin perinteinen päivittäistavarakauppa.Saavutettavuus hoituu verkko-
yhteyden kautta, joten fyysisesti verkkokauppa voi sijaita kaukana asiakkaista, alueella jossa vuokrakulut 
ym. ovat pienempiä. Näin myös verkkokaupan valikoima ja volyymi voi olla perinteistä päivittäistavarakauppaa 
laajempi. Tästä johtuen päivittäistavarakaupan on menestyäkseen lisättävä kilpailuvaltteja, joita verkkokaupal-
la ei ole. Näitä voi olla esim. henkilökohtainen palvelu, mahdollisuus kokeilla  tuotteita ja saada ne heti osto-
päätöksen jälkeen käyttöön, ostamisen tekemisen houkuttelevaksi ajanvietteeksi, viihtyisässä ja mielenkiintoi-
sessa ympäristössä, sekä tekemällä ostamisen myös sosiaaliseksi tapahtumaksi. Nämä kilpailuvaltit löytyvät 
jo yleensä kaupungin keskustoista, eli lähimarketin tulevaisuus saattaa olla  jossain näitten kahden välissä. 
(NCSC, 2013) (Arovuori K, 2015)(Moijainen T, 2014)(Laista S, 2014)

Perinteinen lähimarket koostuu yleensä isosta päivittäistavarakaupasta sekä siihen liitetystä muutamasta 
erikoiskaupasta ja pikaruokalasta. Lähimarketit sijoittuvat useimmiten pääteiden varteen ja ovat yleensä irral-
laan muusta kaupunkirakenteesta luoden tyypillisen lähiömäisen olemuksen isolla, väljällä mittakaavallaan ja 
maisemaa dominoivilla pysäköintikentillään. 

Säilyttääkseen kilpailukykynsä lähimarkettien on pystyttävä kehittymään niin että ne pystyvät tarjoamaan uusia 
tapoja houkutella asiakkaita. Tämä vaatii suuria rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat hyvin vahvasti myös 
itse kaupunkirakenteeseen ja kaupunkisuunnitteluun. Muutos tuskin kuitenkaan voi tapahtua sillä tavalla että 
lähimarketit menettäisivät vanhoja kilpailuetujaan. Helppo saavutettavuus autolla lienee jatkossakin lähimarket-
tien suurin kilpailuetu. 

Kaupunkisuunnittelussa voidaan edesauttaa lähikeskuksen elinvoimaisuutta monella eri tapaa. Ohjaamalla 
täydennysrakentamista niin että lähimarketit integroituu tiiviimmin ympäröivään kaupunkirakenteeseen, 
voidaan luoda viihtyisämpi ympäristö ja lisäksi saada lisää asiakkaita uusien asukkaiden myötä. Keskittämällä 
eri pakollisia toimintoja lähikeskuksen ytimeen, (julkinen liikenne, kevyen liikenteen solmupiste, toimistoja, 
asumista, erikoistavarakauppaa ym.) saadaan lähikeskuksesta vilkkaampi, ja näin parannetaan myös siellä 
olevien yritysten kannattavuutta. 

PERINTEINEN LÄHIMARKET 

Kilpailuvahvuudet
- Volyymi
- Hinta
- Ostamisen helppous
- Saavutettavuus autolla
- Näkyvyys pääväylältä

Vaikutus kaupunkikuvaan
- Lähiömainen ilme
- Epäviihtyisät pysäköintialueet
- Iso ja väljä mittakaava

UUSI MONIPUOLINEN LÄHIKESKUS

Kilpailuvahvuudet
- Monipuolinen palvelutarjonta
- Henkilökohtainen palvelu
- Viihtyisä ympäristö
- Kevyenliikenteen saavutettavuus
- Julkisen liikenteen saavutettavuus
- Huokuttelelvat oheistoiminnat
- Muunneltavuus ja sopeutumiskyky
  (liiketila / toimistotila / asuintila)
- Ostamisen helppous 
- Saavutettavuus autolla
- Näkyvyys pääväylältä
- Näkyvyys kevyenliikenteen pääväyliltä

Vaikutus kaupunkikuvaan
- Kaupunkimainen ja tiivis
- Pienempi mittakaava
- Monipuolinen ja vaihteleva
- Viihtyisät julkiset tilat
- Elävä koko vuorokauden
- Kevytliikennepainotteinen

Kuva 2-35. Lähimarkettien kehittyminen

Huolto

Saavutettavuus 
Julkisilla

Saavutettavuus 
autolla
Näkyvyys 
päätieltä

Huolto

Kevyt liikenne

Vihervyöhyke

Saavutettavuus 
autolla
Näkyvyys 
päätieltä
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A = Asuminen
PTK = Päivittäistavarakauppa
EK = Erikoistavarakauppa

R = Ravintola
P = Julkinen palvelu
PP = Pysäköinti



2.2.2
Itseohjautuvien autojen kehittyminen

Viime vuosina itseohjautuvat autot, niin sanotut robottiautot, ovat kehittyneet nopeasti. Niitä on jo nyt kokeiltu 
liikenteessä Yhdysvalloissa. Suomen lainsäädäntö poikkeaa liikennettä koskien muista maista niin, että siitä 
puuttuu pykälä joka vaatii ajoneuvolle kuljettajaa. Näin ollen Suomi on yksi harvoista maista, jossa lainsäädäntö 
jo tällä hetkellä sallii itsestään ohjautuvia autoja muun liikenteen seassa. Trafi  on käynnistänyt hankkeen (Tou-
kokuussa 2015), jonka tarkoitus on mahdollistaa robottiautojen kokeilua tieliikenteessä Suomessa. Suomesta 
voi Trafi n hankeen myötä tulla robottiautoilun edelläkävijämaa. (Sippola J, 2015) (Wallace R, Sidberg G, 2012)
(Naughton K, 2015)

Robottiautoilun kehittyminen tulee toteutuessaan aikaansaamaan hyvin merkittäviä muutoksia nykyi-
seen yhteiskuntaan, kuten myös liikenne- ja kaupunkisuunnitteluun. Pysäköinti voidaan järjestää aivan eri 
tavalla kuin nykyään. Pysäköintialueet keskustoissa ja asuinalueilla voidaan korvata huomattavasi pienem-
millä “pysähtymispaikoilla”, joihin robottiauto jättää matkustajan ja ajaa sitten itsensä muualle pysäköitymään.  
Robottiautojen säilytysparkkipaikat voivat olla paljon tiiviimpiä tai esimerkiksi sijoitettuna  robottipysäköinti-
järjestelmään. Erilaisilla robottiautojen taksi-, vuokra- ja yhteisomistusjärjestelmillä myös autojen käyttöastetta 
saadaan nostettua huomattavasti, ja näin autojen kokonaismäärän tarve laskee.

Kaupunkisuunnittelussa pysäköintialueiden tarpeen huomattava väheneminen antaa hyvät mahdollisuudet luoda 
viihtyisämpää kaupunkiympäristöä. Olemassa olevat pysäköintialueet voidaan pikku hiljaa muuttaa muuhun 
tarkoitukseen, esim. puistoksi tai täydennysrakentamiseen. Uuden asuinalueen suunnittelussa nouto / jättö 
alueiden suunnittelu korostuu, eikä perinteiselle pysäköinnille tarvitse varata yhtä paljon tilaa. Lisäksi perin-
teiselle pysäköinnille varattu tila on hyvä suunnitella niin että sen voi pian perinteisten autojen vähentyessä 
ottaa muihin käyttötarkoituksiin. Robottiautojen pysäköinti voidaan keskittää “pois näkyvistä” rakennusten 
taakse, maan alle tai pysäköintitaloihin. Yhdistämällä robottiautot robottipysäköintitekniikkaan saadaan huomat-
tavasti vähemmän tilaa vieviä pysäköintiratkaisuja.

Robottitekniikka mahdollistaa myös julkisen liikenteen, taksiliikenteen sekä tavaraliikenteen suuret muutokset. 
Sen lisäksi että kuljetusten kustannustehokkuus paranee, myös liikenteen jouhevuutta ja turvallisuutta on mah-
dollista parantaa sitä mukaan kuin robottiautojen osuus autokannasta kasvaa.

Robottitekniikan kehittymien ei ole ainoa tekijä joka muuttaa liikennettä ja sen vaikutusta kaupunkikuvaan. 
Muut tekijät ja niiden vaikutukset liikennemäärien kasvuun ja pysäköintipaikkojen määrien kasvuun on pyritty 
analysoimaan taulukossa kuva 2-37.

Kuva 2-36. Googlen kehittämä 
robottiauton prototyyppi, joka on jo 
ollut testikäytössä yleisen liikenteen 
seassa Yhdysvalloissa. 

Kuva 2-38.  “Rotary Parking System” robottipysäköinti,
jonka korkeudesta riippuen, saadaan 8-16 autoa kahta 
normaalia katutasopysäköinnin tarvetta vastaavalle 
alueelle. Pysäköintijärjestelmä voidaan verhota tai 
rakentaa sisään ympäröiviin rakennuksiin niin että se 
julkisivuiltaan sopii ympäristöönsä paremmin.

LIIKENNEMÄÄRIÄ LISÄÄVÄ TRENDI

LIIKENNEMÄÄRIÄ VÄHENTÄVÄ TRENDI

PYSÄKÖINNIN
TILANTARVETTA 
LISÄÄVÄ TRENDI

PYSÄKÖINNIN
TILANTARVETTA 
VÄHENTÄVÄ TRENDI

Autojen yhteiskäyttö

Kevyenliikenteen reittien parantaminen

Julkisen liikenteen kehittyminen

Hyötyliikunta

Väestönkasvu

Itseohjautuvat autot

Poliittinen ohjaus
Polttoaineen hinnannousu

Aseenteet ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Ekologiset autot

Etätyömahdollisuudet

Robottipysäköinti
Elintason nousu

Kuva 2-37 Liikennemääriä ja pysäköinnin korttelinkohtainen tilantarvetta ohjaavia trendejä.

Tekstin koko kertoo trendin oletetusta merkittävyydestä liikennemääriin ja pysäköinnin korttelikohtaiseen tilan-
tarpeen muutoksiin, niin että isompi tekstin koko on oletetusti merkittävämpi tekijä. Värikoodi kertoo trendin 
varmuuden / epävarmuuden, sekä trendin toteutumisen todennäköisyydestä että sen vaikutuksen suunnasta. 
Vihreä on varma ja punainen epävarma.

Taulukosta voidaan päätellä että pysäköinnin tilantarve voi todennäköisesti vähentyä tulevaisuudessa. Pysäköinti-
paikkatarpeen kokonaismäärä kaupungissa saattaa jopa kääntyä laskuun, ja suurella todennäköisyydellä 
ainakin pysäköintipaikkojen suhdetta asukkaiden määrään voidaan laskea. Tämä johtuu lähinnä siitä että 
itseohjautuvat autot voivat itse ajaa pysäköintitaloon, joka voidaan sijoittaa kauemmas asuinkortteleista.  Eri 
autojen yhteiskäyttö- ja pikavuokrajärjestelmät vähentävät huomattavasti tarvetta oman auton omistami-
seen. Mikäli nämä trendit yleistyvät Suomessakin on syytä tarkistaa pysäköintipaikoitusnormeja, ja tarpeen 
mukaan laskea pysäköintipaikkojen suhdetta asuinkerrosalaan. Liikennemääriä on huomattavasti vaikeampaa 
ennustaa. Poliittisella ohjauksella voidaan tukea julkista liikennettä ja kevyttä liikennettä, mutta jos esimerkiksi 
autot muuttuvat päästöttömiksi tai polttoaineen hinta laskisi huomattavasti, liikennemäärät saattaisivat kasvaa 
huomattavasti, eikä niiden laskemiseksi enää löydy yhtä vahvoja perusteita.
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OSA 2 MAANKÄYTÖN SUUNNITELMA

3 
Tavoitteet

3.1 
Suunnittelun lähtökohdat

Analyysin yhteenveto

Vaikka ensisilmäyksellä alue näyttää, arvokasta ja viihtyisää jokimaisemaa lukuun ottamatta, melko tyhjältä 
peltomaisemalta, voidaan analyysiosiosta saatujen tietojen perusteella todeta, että alueella on hyvin monenlai-
sia ja monen tasoisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat suunnitteluun hyvinkin voimakkaasti. Kolme vahvimmin 
vaikuttavaa asiaa ovat alueen suojelu- ja maisema-arvot, kunnallistekniikka, sekä uuden pääväylän rakentami-
sen tarve. Aurajokilaakso on historiallisesti ja maisemallisesti hyvin arvokas alue. Se onkin suojeltu monella eri 
tasolla, ja kaikenlainen rakentaminen tai muutosta tuovat toimenpiteet vaativat erityisen tarkkaa suunnittelua.  
Alueen kunnallistekniikka asettaa osaltaan huomattavia, miltei ehdottomia rajoituksia maankäytön suunnittelun 
suhteen. Korkeajännitelinjat ja TSV:n raakavesiputki rajoitusalueineen risteävät kaava-alueen poikki useasta 
kohdasta. Maakuntakaavassa, rakennemallissa sekä yleiskaavassa yhteistä on uuden pääväylän rakentami-
nen alueen läpi. Uuden tielinjauksen sijoittaminen on tästä syystä keskeisessä roolissa alueen suunnittelussa. 
Lisäksi alueella on monta asiaa ja ominaisuutta jotka rajaavat tai ohjaavat alueen suunnittelua. Kaupunkistra-
tegisena tavoitteena on monipuolistaa asuntotarjontaa. Tällä hetkellä Turussa ei ole ainuttakaan aluetta jossa 
olisi “townhouse”- tyylisiä kaupunkipientaloja, ja Koroisten kaava-alue tarjoaa oivan paikan tämän tyyppiselle 
asuinrakentamiselle.

SWOT-analyysi

SWOT-analyysin avulla kaava-alueelle määritetään alueen nykyiset vahvuudet (strengths) ja heik-
koudet (weaknesses), sekä tulevaisuuden mahdollisuudet (opportunities) ja uhat (threats). Tämä 
menetelmä auttaa havannollistamaan alueen keskeisiä ominaisuuksia, sekä muistuttaa suunnitteluprosessin 
aikana mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, jotta suunnitelmalle asetetut tavoitteet saavutetaan.

Sosiaalinen kestävyys
Rakentamalla asuntoja eri ihmisryhmille sekoitetusti
Luomalla yleisiä paikkoja ulkoiluun ja virkistykseen
Luomalla yhteisöllisyyttä lisääviä toimintoja
Luomalla paikkoja satunnaisille kohtaamisille 
Luomalla edellytykset yhteiseen pihatoimintaan, 
  yhteisten autonomistukseen ym.

Ympäristöllinen kestävyys
Rakentamalla viherkattoja ja aurinkopaneeleja
Puhdistamalla ja hyödyntämällä hulevesiä
Liittämällä alue kaksisuuntaiseen matala-
   lähilämpöverkkoon
Kehittämällä kevyenliikenteen reittejä
Parantamalla julkisen liikenteen houkuttelevuutta

Kulttuurinen kestävyys
Säilyttämällä historialliset arvot ja näkymät
Säilyttämällä historalliset tielinjaukset ja muodot  
  maastossa
Luomalla tilaa myös uuden kulttuurin syntymiselle

Taloudellinen kestävyys
Rakentamalla alueesta muuntojoustava niin ettei 
  rakennusten arvo katoa muuttuvien trendien myötä

Kuva 3-2. Kestävän kehityksen periaatteet

STRENGTHS (vahvuudet)
Sijainti
Maisema
Näkymät
Yhteydet
Kaupalliset palvelut
Historia
Identitteetti
Kunnalliset palvelut
Omistussuhteet

WEAKNESSES (heikkoudet)
Maaperä
Kunnallistekniikan rajoitukset
Marketin epäviihtyisyys
Junaradan tärinä ja melu
Jokien vedenlaatu

OPPORTUNITIES (mahdollisuudet)
Alueen suunnittelu kokonaisuutena
Pääväylä
Lähikeskus
Virkistys
Kevyenliikenteen solmukohta
Kevyenliikenteen yhteys keskustaan

THREATS (uhat)
Pääväylä
Rakentaminen
Arvokkaan maiseman tuhoutuminen
Identiteetin katoaminen

Kuva 3-1. SWOT-analyysi

STRENGHTS (vahvuudet)
Alue sijaitsee noin 2,5km päästä keskustasta, mikä on riittävän pieni etäisyys kilpailukykyisten pyöräily-
yhteyksien ja julkisen liikenteen yhteyksien kannalta. Lisäksi alue sijaitsee kauniissa ja arvokkaassa joki-
maisemassa täynnä historiallisesti arvokkaita kohteita. Alue sijaitsee hyvien tieyhteyksien varrella ja palve-
luverkko alueella on vahva. Kaupaliset palvelut ovat alueen osalta jopa hieman ylimitoitetut. Alueella on histo-
riallisten ja maisemallisten olosuhteiden takia vahva identiteetti. 

WEAKNESSES (heikkoudet)
Suurin syy siihen että alue on pysynyt rakentamattomana, lienee se että huonot maaperäolosuhteet nostaisiv-
at merkittävästi rakentamiskustannuksia. Lisäksi joenrannat ovet herkkiä sortumiselle. Myös alueen sähkö- ja 
vesi-infra rajoittavat alueen käyttöä huomattavasti. Junarata asettaa osaltaan rajoituksia suunnittelulle, sekä 
heikentää viihtyisyyttä. Marketin yhteydessä aluebon jäsentelemätön ja epäviihtyisä. Lisäksi korkeajännitelinjat 
dominoivat maisemaa ja osa aluetta reunustavaa rakennuskantaa luo jyrkän ja huonosti istuvan rajan.

OPPORTUNITIES (mahdollisuudet)
Alueelle on mahdollista rakentaa suhteellisen ns. puhtaalta pöydältä uusi kaupunginosakokonaisuus, jossa 
kaikki eri osat voidaan suunnitella alusta lähtien mahdollisimman yhteensopiviksi. Uusi pääväylä tuo paljon 
mahdollisuuksia alueen kehittämiselle. Lähikeskuksen kehittäminen ja uuden asuinalueen rakentaminen 
lisäävät alueen elinvoimaisuutta. Lisäksi eri virkistystoiminoille on runsaasti tilaa pitkin jokivartta. Alue voi toimia 
kevyeen liikenteen solmukohtana. Lisäksi hyvät kevyenliikenteen väylät keskustaan edesauttaisivat lisäämään 
myös hyötyliikuntaa.

THREATS (uhat)
Uusi pääväylä on myös uhka alueelle, sillä se voi tuhota alueen viihtyisyyden ja rauhallisuuden. Arvokas
maisema voi tuhoutua myös jos alueelle rakennetaan liikaa tai harkitsemattomasti, tai toisaalta myös jos aluetta 
ei hoideta tai käytetä tarpeeksi, jolloin se kasvaa umpeen. Suuret muutokset voivat tuhota alueen identiteetin.

Kestävän kehityksen periaatteet

Sekä alueen asukkaat että kaupunki saa mahdollisimman ison hyödyn uudesta alueesta jos alue on alusta läh-
tien suunniteltu ja toteutettu mahdollisimman hyvin, kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Maankäytössä 
kestävän suunnittelun ulottuvuudet voidaan määritää neljään kategoriaan: sosiaalinen, ympäristöllinen, kulttuu-
rinen ja taloudellinen kestävyys. Kuva 3-2 osoittaa, mitkä keinot voisivat auttaa kaava-alueen osalta kestävän 
kehityksen periaatteiden saavuttamisessa.
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 Perinteinen lähestymistapa
 (liikenteen suunnittelu ja tekniikka)

 Fyysinen ulottuvuus

 Liikkuvuus
 
 Liikenne keskipisteenä (etenkin auto)

 Iso mittakaava

 Standardisoidut ratkaisut

 Katu “tienä”

 Moottorisoitu liikenne

 Ennustava suunnittelu (reaktiivinen)
 (minkälaista ennustetaan tulevan)

 Mallintamisnäkökulma

 Taloudellinen arviointi

 Matkustamisen kysyntä / tarve johdettu muista    
 aktiviteeteistä
 
 Kysyntään pohjautuva

 Liikenteen nopeuttaminen

 Matkustusajan minimointi

 Auto- ja kevyenliikenteen erottaminen

 Vaihtoehtoinen lähestymistapa
 (kestävä liikkuvuus)

 Sosiaalinen ulottuvuus

 Saavutettavuus

 Ihmiset keskipisteenä (jalan, julkisin tai yksityisin)

 Vaihteleva mittakaava

 Paikkaan sidonnainen

 Katu “tilana”

 Eri liikennemuodot, kevytliikenne hierarkian  
 ylimpänä

 visioiva suunnittelu (proaktiivinen)
 (minkälaista toivotaan tulevan)

 Skenaarioiden laatiminen ja mallintaminen

 Monikriteerinen analysointi
 sosiaalinen, ympäristöllinen, taloudellinen, 
 kulttuurinen

 Matkustaminen myös itseisarvo 
 (esim. hyötyliikuntana, elämyksenä tms.)

 Suunnitteluun ja hallintoon pohjautuva

 Liikenteen hidastaminen

 Hyväksyttävät matkustusajat ja matkustusaikojen  
 luotettavuus

 Auto- ja kevyenliikenteen sekoittaminen

3.1 
Suunnittelun lähtökohdat

Liikenteen suunnittelun lähtökohdat

Liikenteen suunnittelu on kaava-alueen vahvin yksittäinen teema, sillä uusi asuinalueen ja lähikes-
kuksen menestys on hyvin vahvasti uuden pääväylän toteutuksesta riippuvainen. Pääväylän huolel-
linen suunnittelu on myös maiseman säilyttämisen kannalta tärkeä. Vaikka liikennesuunnitte-
lu on hyvin teknistä ja eri sääntöjen ja standardien rajoittamaa, on kuitenkin tärkeää liikennesuun-
nittelun avulla pyrkiä parantamaan alueen viihtyisyyttä, käyttämällä vaihtoehtoisia ja omaperäisiäkin 
menetelmiä. Liikenteen suunnittelua on pyritty käsittämään liikkumisen kestävänä ja moniulotteisena kokonai-
suutena. 

Kuva 3-3. Liikenteen suunnittelun lähtökohdat
  (Banister D, 2008)

Liikenteen suunnittelu kestävän liikkuvuuden periaatteilla

Tämän kaava-alueen suunnittelussa käytetyistä kestävän liikennesuunnittelun periaatteista 
huomattavin lienee paikkaan sidonnaisuus. Sen sijaan että standardisoidut ratkaisut muok-
kaavat maisemaa, pyritään istuttamaan liikenneratkaisut maisemaan niin että ne muovautuvat 
maiseman mukaan, tukien ja vahvistaen maiseman ominaisuuksia. Hyötyliikuntaa voidaan 
edesauttaa panostamalla keskustaan johtavien pääväylien jouhevuuteen ja viihtyisyyteen. 
Työmatkat pyöräillen jokirantaa pitkin voivat olla elämys ja arvo itsessäänkin, sen lisäksi että 
se on nopein ja terveellisin tapa päästä keskustaan. Turvallisuuden, viihtyisyyden ja osittain 
saavutettavuudenkin takia kevyenliikenteen väylät pyritään kokonaan erottamaan autoliiken-
teen pääväylistä. Pienemmillä teillä missä liikenne on vähäisempää ja hitaampaa samoihin 
tavoitteisiin (turvallisuus, viihtyisyys ja saavutettavuus) on pyritty pääsemään päinvastaisella 
menetelmällä. Tonttikaduilla autoliikenne ja pyöräily on sekoitettu keskenään. 

Tarkastelualue 1

Pääteemat: 
Halistenväylän sijoittuminen

Tarkastelualue 2

Pääteemat:
Halistenväylän sijoittuminen
Uusi asuinalue
Lähikeskus

3.2
Kaava-alueen jako teema-alueisiin T1-T4

Kaava-alueen laajuuden takia alue on jaettu neljään tarkastelualueeseen, jossa jokaisessa 
on omat teemansa. 

Tarkastelualue 3

Pääteemat:
Uusi siirtolapuutarha-alue

Tarkastelualue 4 

Pääteemat:
Arvokkaan jokimaiseman (Aurajoki, Vähäjoki, Topinoja) 
säilyttäminen ja varovainen kehittäminen luonto-, virk-
istys-, ja kulttuurihistoriallisena alueena.

T1

T2

T3

T4
Kuva 3-4. Tarkastelualueet
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Lähikeskuksen kannalta päätavoite on kehittää nykyistä lähimarkettia ja sen lähiympäristöä 
niin että se muodostuu viihtyisäksi ja elinvoimaiseksi. Lähikeskuksen on myös pyrittävä säi-
lyttämään elinvoimaisuutensa kaupan alan jatkuvasta murroksesta huolimatta. Parhaat edel-
lytykset siihen on, jos se on mahdollisimman monipuolinen ja muuntojoustava. Tavoitteena on 
sekä sekoittaa ja keskittää eri toimintoja, niin että lähikeskus ei toimi pelkästään kaupallisena 
välttämättömyyksien tarjoajana, vaan myös keskuksena jossa ihmiset viihtyvät ja oleskelevat 
myös vapaa-ajallaan. Tuomalla myös asumisen aivan lähikeskuksen ytimeen taataan että 
lähikeskuksessa on elämää koko vuorokauden ympäri. Lähikeskuksen ytimeen on tavoitteena 
luoda kaupunkikeskustamainen aukio joka toimii koko kaupunginosan keskipisteenä. Tämän 
keskipisteen elinvoimaisuus pyritään varmistamaan tuomalla kaikki mahdolliset kaupunkiin 
liittyvät toiminnat tiivisti aukion yhteyteen. Nämä toiminnat ovat ainakin lähikeskuksen kaupal-
liset toiminnat, ravintolatoiminta, julkisen liikenteen pysäkit, kevyen liikenteen pääväylien 
solmukohta, asuminen, toimistotilat, virkistys, puisto sekä saavutettavuus autolla.

Alueelle on tarvetta sijoittaa täyskokoinen urheilukenttä (68m x 108m). Kenttä korvaisi Halis-
tenkentän Nummessa vapauttaen alueen muihin käyttötarkoituksiin. 

Turun Seudun Veden päävesiputki, joka on keskellä tarkastelualueen suunnittelualuetta py-
ritään integroimaan mahdollisimman hyvin kaupunkirakenteeseen. 

Tarkastelualue 3 (T3)

Kolmannen tarkastelualueen päätemana on tutkia mahdollisuutta sijoittaa uusi siirtolapuu-
tarha-alue Vähäjoen länsipuolelle. Tavoitteena on luoda noin 4 hehtaarin kokoinen viihtyisä 
siirtolapuutarha-alue, joka sopii maisemaan ja huomioi alueen kaikki haasteelliset olosuhteet, 
kuten junaradan vaikutukset, korkeajännitelinjat, muinaisjäännökset sekä alueen luonnonar-
vot. Siirtolapuutarha-alue korvaisi mahdollisesti nykyisen Kupittaan siirtolapuutarha-alueen. 
Tavoitteena on myös kevyenliikenteen väylien sijoittaminen alueelle niin että ne ovat viihtyisiä 
ja sujuvia.

Tarkastelualue 4 (T4)

Viimeinen tarkastelualue kattaa kaava-alueen sisäiset Aurajoen ranta-alueet. Alueella on 
hyvin merkittäviä historiallisia, kulttuurisia sekä maisemallisia arvoja, joten näiden arvojen 
säilyttäminen on suunnittelun ensisijainen tavoite. Alue on nykyään aktiivisessa virkistys-
käytössä. Tavoitteena on tukea, kehittää ja monipuolistaa alueen virkistyskäyttöä, kuitenkin 
hyvin hellävaraisesti, jotta alueen arvot ja erityispiirteet säilyvät jatkossakin. Aluetta on kutsuttu 
“Turun keuhkoiksi” ja tarkoituksena on että maisema säilyy avarana ja luonnonläheisenä. 
Koko kaupunginosan saavutettavuuden kannalta tavoitteena on tutkia onko ympärivuotisen 
pyörätien sijoittaminen mahdollista Vähäjoen yli niin että se yhdistää Koroistenpuoleisen al-
ueen Virusrantaan ja siitä edelleen keskustaan. Tavoitteena on myös tutkia miten itse joki ja 
sen elementit voisivat vahvistaa alueen virkistysarvoa. 

3.3
Tavoitteiden määrittäminen tarkastelualuettain

Tarkastelualue 1 (T1)

Tarkastelualueen päätemana on uuden Halistenväylän sijoittuminen. Tavoitteena on siirtää pääväylä eteläm-
mäksi nykyisestä Maarian Kirkkosillasta niin että se linjautuu Räntämäen pientaloalueen eteläpuolelta kohti 
Halista. Samalla muutetaan tasoristeys alikulkusillaksi, jossa autoliikenne kulkee junaraiteen ali. Uuden 
pääväylän linjaamista hankaloittavat monet alueen olosuhteet. Alueella on muinaisjäännöksiä sekä suojel-
tu vanha muuntamorakennus, jotka rajoittavat tien linjaamismahdollisuuksia. Lisäksi uuden tieosuuden on 
hyvin lyhyellä matkalla ensin alitettava junarata ja sitten ylitettävä Vähäjoki. Maaperä on savinen ja joenuomat 
herkkiä sortumaan. Valtakunnallisesti tärkeät korkeajännitelinjat kulkevat suunnitellun tielinjauksen kohdalla 
hankaloittaen tien ja siltojen rakentamista huomattavasti. Yhteydet Kärsämäen Prismaan, Virusmäentielle sekä 
Koroistenniemelle on myös varmistettava. Tärkeä tavoite on myös kevyenliikenteen sujuvuuden ja viihtyvyyden 
parantaminen esimerkiksi sijoittamalla kevyenliikenteen väylät erikseen autoliikenteestä. Lisäksi tavoitteena on 
että muutokset alueella eivät tuhoa arvokasta jokimaisemaa ja sen ympäristöä.

Tarkastelualue 2 (T2) 

Tarkastelualueelle 2 sijoittuvat suurimmaat muutokset ja näin ollen diplomityön pääpaino on alueen 
suunnittelussa. Pääteemoina ovat Halistenväylän sijoittaminen Topinojan ylityksestä aina liittymiseen Gregori-
us IX:n tiehen, sen yhteyteen tulevan uuden asuinalueen suunnittelu sekä lähikeskuksen kehittäminen. Alueen 
koillisosasta ohitustielle rakennettava Koroistenkaari vaikuttaa myös pääväylän linjaukseen. Uuden pääväylän 
tavoitteena on parantaa Turun välikehän sujuvuutta ja samalla siirtää pois liikennettä kaupungin keskustas-
ta, kuten myös rauhoittaa Mauno Tavastin kadun liikennettä. Tavoitteena on uuden ja yhtenäisen asuinalue-
kokonaisuuden rakentaminen uuden pääväylän yhteyteen. Haasteellista tavoitteiden saavuttamisessa on että 
tasapainottelu pääväylän sujuvuuden ja uuden asuinalueen viihtyisyyden ja yhtenäisyyden välillä. Uudelle 
asuinalueelle ei ole asetettu tarkka tavoiteasukasmäärä, mutta määrän on oltava riittävän suuri että se tukee 
lähikeskuksen kehittymistä. Suuruusluokassa luku on noin 1000 - 2000 henkilöä. Tavoitteena on suunnitella 
viihtyisä, kestävä ja monipuolinen asuinalue, joka on hyvien auto-, julkisen-, sekä kevyenliikenteen yhteyksien 
varrella. Yksi suuri haaste on uuden pääväylän sijoittaminen niin, ettei sen pöly- ja meluhaitat tee asuinaluetta 
epäviihtyisäksi. Myös asuinalueen kortteleiden muotoamisella voidaan vähentää pääväylän haittavaikutuksia. 
Tien viereiset korttelit pyritään rauhoittamaan muodostamalla ne umpikortteleiksi. Uuden asuinalueen on sovit-
tava ympäristöönsä ja esimerkiksi Aurajoen suunnalta sen ulkonäöllä on merkittävä vaikutus koko historiallisen 
Koroistenniemen ja Aurajoenlaakson maisemaan. Tavoitteena on että uuden asuinaleen raja Aurajokea kohti on 
mahdollisimman luonteva ja siksi siihen osaan asuinaluetta sijoitetaan korkeintaan 2.5 kerroksisia “townhouse” 
tyylisiä kaupunkipientalokortteleita. Jotta loput Koroistenniemestä säilyisi jatkossakin virkistysalueena, tavoit-
teena on Aurajokeen päin olevan uuden asuinalueen reunan suunnittelu niin, että se on niin luonteva, mutta 
samalla niin ehdoton raja, että sen lähemmäksi rantaa ei enää lähdetä rakentamaan. Tavoitteena on myös että 
nykyisestä ympäristöstä säilytetään mahdollisimman paljon niitä muutamia elementtejä, joita alueella on, kuten 
esimerkiksi ikivanhan talvitien linjaus ja marketin kulmasta etelään pellon yli muodostunut jyrkkä ojan reuna. 

Asuinalueen suunnittelussa tavoitteena on kyky vastata ja jopa edesauttaa tulevaisuuden tuomia muutok-
sia, kuten robottiautojen yleistymistä. Robottiautojen ja robottipysäköinnin tuomia etuja pyritään hyödyn-
tämään tehokkaasti, niin että asuin- ja oleskelutilojen näkymiä eivät enää dominoisi autot ja niiden pysäköin-
tipaikat, vaan vihreät sisäpihat ja viihtyisät kadut. Suunnitelmassa pyritään edistämään pyöräilyä ja kävelyä
tekemällä kevyen liikenteen väylät viihtyisiksi, sujuviksi ja turvallisiksi. Myös itse asuinaluetta pyritään käsit-
telemään toimivana, viihtyisänä kokonaisuutena pikemminkin kuin yksittäisinä kortteleina.
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4
Suunnitelmat

4.1 
T1, Halistenväylän sijoittuminen

Tarkastelualueen päätemana on Halistenväylän sijoittuminen. 
Tieväylän sijoittumisesta on tehty luonnos vuonna 2007, mutta muuttu-
neiden olosuhteiden takia suunnitelmaa on syytä tarkastella. Tarkastelun 
tuloksena tielinjaus siirtyy uudessa suunnitelmassa noin 50m pohjoiseen. 
Myös kevyenliikenteen ratkaisuja ja Koroistentien liittymää on muutettu.

Halistenväylän suunnitelmaluonnos 2007

Vuoden 2007 suunnitelmassa Halistenväylä on linjattu kulkemaan 
etelämpänä kuin nykyinen tie. Tasoristeys on muutettu alikuluksi ja 
sijaitsee noin 100 m etelämpänä kuin nykyään. Uusi Vähäjoen ylit-
tävä silta sijaitsee noin 200 m etelämpänä nykyiseen Maarian kirkko-
siltaan verrattuna. Maarian kirkkosilta, joka on vanha kivisilta jää 
kevyen liikenteen käyttöön. Halistenväylä ylittää Topinojan noin 100 
m länteen siitä kohtaa missä Koroistentien ylitys nykyään sijait-
see. Topinojan kohdasta pohjoiseen olevan Koroistentien osal-
le ei ole enää käyttöä, sillä Koroistentie on liitetty suoraan Halisten-
väylään. Kevyen liikenteen reitit seuraavat pääväyliä samassa linjassa, 
Maarian kirkkosillan reittiä lukuun ottamatta. 

Vuoden 2007 suunnitelmassa havaitut ongelmat

- Alueen virkistysarvoa ei ole huomioitu kevyenliikenteen reittien sijoit-
telussa, vaan ne ovat sijoitettu kulkemaan aina pääväylän yhtey-
dessä jolloin niiden viihtyisyys kärsii. Kevyenliikenteen väylät 
muodostavat myös monta suojatieylitystä joten niiden sujuvuus on 
heikko. 

- Liittymä Koroistentielle on hankala sillä liittymä pieneltä tieltä on vaa-
rallinen ilman liikennevaloja ja liikenteen sujuvuutta heikentävä, jos siihen 
laitetaan liikennevalot.

- Koroistentien historiallinen, maakuntakaavassa suojeltu linjaus katkeaa.
- Halistenväylä ja siihen liittyvä Jokipellonkuja on linjattu osittain muinais-
jäännösalueelle. 

- Halistenväylä sijoittuu hyvin lähelle suojeltavaksi esitettyä muunto-
asemaa

Sortumakohta 
Vähäjoessa

Muinaisjäännös-
alue

Suojeltava
rakennus

Vaarallinen risteys

Epäviihtyisä
kevyeenliikenteen 

väylä

T1

Voimajohdon pylväs

 Kuva 4-1. Ote Halistenväylän yleissuunnitelman luonnoksesta 2007
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4.1 
T1, Halistenväylän sijoittuminen

Kuva 4-2. T1 Halistenväylän sijoittumien  1:2500

2.

1.

3.

- 28 -



4.1 
T1, Halistenväylän sijoittuminen

Yleisesuunnitelma

Suunnitelman pääteema on Halistenväylän sijoittuminen. Kevyenliikenteen väylien sijoitteluun 
on kiinnitetty erityisesti huomiota viihtyisyyden ja jokimaiseman virkistyskäytön edistämiseksi. 
Tehokkaimmaksi keinoksi on katsottu kevyenliikenteen erottaminen pääväylistä ja niitten 
vieminen joenuomien viihtyisämpään ympäristöön. Alueelle ei ole merkitty juurikaan uutta 
rakentamista. Tämä johtuu jyrkkien joenuomien huonosta kantokyvystä, joenuomien herkästä 
luonnosta, junaradan ja uuden päätien melu- ja tärinähaitoista sekä pyrkimyksestä säilyttää 
alueen maisemallinen ilme. 

Halistenväylän sijoittuminen

Vuoden 2007 luonnoksen tielinjaukseen verrattuna uusi tielinjaus on siirretty noin 20-50m 
pohjoiseen, Koroistentie viedään Topinojan maastonmuotoja hyödyntäen Halistenväylän ali, 
ja kevyenliikenteen väylät siirretään Vähäjoen ja Topinojan kohdissa alikulkuihin joenuomiin. 
Näin saavutetaan seuraavat hyödyt:
- Muinaisjäännösalue (1) ja suojeltavaksi esitetty muuntorakennus (2) säilyvät. 
- Kevyenliikenteen väylät muuttuvat viihtyisämmiksi, turvallisimmiksi ja sujuvimmiksi.
- Vanha Tampereentien uusi tieosuus lyhenee noin 50m.
- Koroistenniemen liikenteen turvallisuus paranee huomattavasti (joskin matka pitenee jonkin 

verran).
- Historiallinen Koroistentien linjaus säilyy. (3)
- Topinojan kohdalla Halistenväylä muuttaa arvokasta maisemaa vähemmän koska se ylittää 

Topinojan kohdasta missä Koroistentie on jo muokannut maisemaa.
- Kevyenliikenteen vieminen alikulkuihin joenuomiin lisää painetta rakentaa sillat niin, että 

jokimaisema säilyy viihtyisänä.

Haittoja ovat:
- Erikoisliikenne Koroistenniemelle on vietävä puomillisen liittymän takaa (korkeus   
   yli 3,5m).
- Topinojan alikulusta syntyvät rakennuskustannukset. 

Muuntamorakennus (2)

Uudessa kaavassa muuntamorakennus merkitään suojeltavaksi, ja sille etsitään uusi käyttötar-
koitus. Junaradan ja uuden pääväylän tuomien melu- ja tärinähaittojen takia käyttömah-
dollisuudet ovat rajalliset. Rakennus pihatiloineen voisi toimia erimerkiksi kulttuuritalona 
eri pienimuotoisille tapahtumille, musiikkiyhtyeiden treenitiloina tai muuna vastaavana. Ra-
kennuksen rosoinen mutta monumentaalinen ulkomuoto voi mahdollisuuksien mukaan tukea 
tätä uuden käyttötarkoituksen identiteettiä ja tunnelmaa. Muuntamorakennuksen näkyvyys 
sekä junaradalle ja pääväylälle lisääntyy, joten siitäkin syystä rakennuksen ja ympäröivän 
alueen ilmettä on syytä kohentaa.

Uusi liiketila

Pääväylän siirtyessä etelään Tampereentien Prisman eteläpuolelta vapautuu noin 60 m x 60 m 
kokoinen alue uuteen käyttöön. Alueen käyttö liikerakentamiseen on luonnollisinta, sillä alueen 
rajoitukset ja viihtyisyysarvot estävät alueen käytön asuin- tai virkistyskäytön. Alue on 
nähtävällä paikalla, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Lisäksi uusi liike voi tukea alueella jo 
olevaa erilaisten isojen liikkeiden keskittymää. Tässä suunnitelmassa liikerakennuksen koko 
on 750 k-m2 (2 krs). 

Häviävät / muuttuvat tontit

Uuden pääväylän alta häviää muutama liiketila- / asuintontti. Tontit ovat 
nykyisellään epämääräisen oloisia ja silmämääräisesti ulkoa katsottuna 
huonohkossa kunnossa. 

Uusi tontti

Uusi tontti muodostuu rautatien länsipuolelle heti pääväylän alikulun 
eteläpuolelle. Tontti on muodostettu yhdistämällä kaksi uuden pääväylän 
pätkimää tonttia. Tontin koko on 190 m2 ja uusi asuintalo sijoitetaan tontin 
lounaisemmalle puolelle, jotta tarpeellinen suojavyöhyke talon ja rautatien 
sekä uuden pääväylän välin saavutetaan. Tärinä ja meluhaittoja voidaan 
vähentää meluaidoilla, istutuksilla sekä talon rakennusteknillisillä ratkaisuilla.

Maisema

Maisemallisten arvojen säilyttäminen ja esiintuominen on hyvin tärkeä tavoite 
tarkastelualueella. Vähäjoki ja Topinoja luovat hyvin mielenkiintoisia paikkoja, 
mutta alueen yleisilme on ränsistynyt ja epämääräinen. Kevyen liiken-
teen reittien siirtäminen joenuomiin, pois pääväylistä parantavat alueen 
viihtyisyyttä ja virkistysarvoa. Siltojen rakentamisessa kiinnitetään erityistä 
huomiota joenrantojen käsittelyyn. 

Kuva 4-3. T2 Lintuperspektiivi 
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4.1 
T1, Halistenväylän sijoittuminen

Saavutettavuus

Halistenväylä
Lännestä tultaessa Halistenväylä lähtee valo-
risteyksestä 3+2 kaistaisena, alittaa Toijalan-
radan ja saapuu valoristeykseen, josta on liit-
tymät Kärsämäen Prismaan sekä Jokipellonku-
jalle. Sen jälkeen Halistenväylä jatkuu 2+2 
kaistaisena Vähäjoen yli ja saapuu valoristeyk-
seen, josta on liittymä Vanhalle Tampereen-
tielle. Siitä Halistenväylä jatkuu 1+1 kaistaisena 
kohti Halista. Tässä vaiheessa kevytliikenne 
erottuu pääväylästä. Koko Halistenväylän pituu-
delle varataan riittävästi tilaa tien muuttamiseksi 
vähintään 2+2 kaistaiseksi. 

Kevyt liikenne
Kevyenliikenteen väylien viihtyisyyden parantami-
seksi ne on pyritty sijoittamaan erille pääväylistä, 
hyödyntäen maisemallisesti hienoja paikkoja, kuten 
joenuomia. Samalla väylien sujuvuus ja turvallisuus 
paranee kun tasoylitysten määrä minimoidaan.

Julkisen liikenteen reitit 
Julkisen liikenteen pääreitit kulkevat keskustasta 
Halistenväylää pitkin kääntyen Vanhalle Tampereen-
tielle ja jatkaa sieltä Räntämäkeen ja Orikedolle. 
Pysäkit sijaitsevat heti junaradan jälkeen sekä 
Maarian kirkon kohdalla. Junaradan pysäkit voivat 
tilanpuuteen takia, sekä bussiliikenteen sujuvuud-
en parantamiseksi sijaita tien laidemmalla kaistalla. 

Erikoisliikenteen puomi
Koroisissa sijaitseva muuntoasemalle saate-
taan tarvita suuria kuljetuksia ja siksi Topinojan sil-
lan alikulun kautta kulkeva Koroistentie ei voi olla 
ainut pääsy alueelle. Koroisen vähäisen liikenteen 
liittäminen suoraan Halistenväylälle olisi ilman 
valoristeystä vaarallista. Liittäminen valoristeyk-
sellä taas olisi Halistenväylän liikenteen sujuvuutta 
haittaava sekä kallista. Tämän takia tavanomainen 
liikenne viedään kiertämään Koroistentietä pitkin 
ja ainoastaan erikoiskuljetuksille sallitaan liikenne 
suoraan Halistenväylältä Koroisiin. Väärinkäytön ja 
vaaratilanteiden välttämiseksi liittymä katkaistaan 
puomilla.

Halistenväylän silta
Vähäjoen ylittävälle sillalle varataan neljä auto-
kaistaa ja yksi kevyenliikenteenkaista. Vähäjoen 
länsirannalla sillan ali kulkee kevyenliikenteen väylä. 
Siltaa rakentaessa huomioidaan ja vahvistetaan joen 
itärannan hyvin sortumaherkkä kohta.
 
Koroistentien silta
Koroistentien silta ylittää Topinojan kiertäen läheisen 
korkeajännitelinjan.

Topinojan silta
Halistenväylä ylittää Topinojan Koroistentien kohdal-
ta. Koroistentie alittaa Halistenväylän hyödyntäen 
Topiojan luontaisia korkeuseroja. Topinojan veden-
pinnan taso on noin 3-4 metrissä, Koroistentien tien-
pinnan taso 6 metrin korkeudella ja Halistenväylän 
tienpinnan taso 11 metrin korkeudella. Näin alikulun 
korkeus on 3,5 metriä ja Koroistentien kaltevuus alle 
8 %. Lisäksi mutkissa on levennyksiä jotka helpoitta 
vastaantulevien ohittamista. 

Toijalanradan alikulku
Tasoristeyksen tilalle rakennetaan alikulku Toijalan-
radan ali. Alikululle varataan tilat kuudelle autokais-
talle ja kahdelle kevyenliikenteen kaistalle. Silta raken-
netaan tarpeeksi leveäksi että siihen mahtuu kaksi 
junaraidetta sekä kevyenliikenteen väylä.

Maarian kirkkosilta
Maarian kirkkosilta jää kevyenliikenteen käyttöön.

Kuva 4-4. T1 Saavutettavuuskartta 1:2500

Punainen: autoliikenne
Sininen: bussiliikenne
Vihreä leveä: kevyenliikenteen pääväylät
Vihreä kapea: kevyeenliikenteen reitti
         : bussipysäkki
         : pyöräpysäköinti
         : maanpäällinen pysäköinti
         : robottipysäköinti
        : puomi 

Sillat ja alikulut
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4.2 
T2, Halistenväylän sijoittuminen, uusi asuinalue ja lähikeskus

4.2.1 
T2, Suunnitelmien vaihtoehdot ja arviointi.

Tarkastelualueen pääteemat ovat Halistenväylän sijoittuminen, sen 
yhteyteen tuleva asuinalue sekä lähikeskuksen kehittyminen. Asuin-
alueen ja lähikeskuksen kehittymisen edellytykset ovat pitkälti riippuvaisia 
uuden väylän sijoittumisesta. Uusi väylä vaikuttaa osaltaan koko Turun 
liikennevirtauksiin. Väylän huolellinen sijoittaminen on hyvin tärkeää sekä 
alueen sisäisen kehittymisen että koko kaupungin liikenne- ja palve-
luverkon kehittymisen suhteen.

Halistenväylän vuoden 2007 yleisluonnosta on tässäkin tarkastelu-
alueella syytä tarkistaa. Korkeajännitejohdot ovat muuttaneet paikkojaan 
sekä alueen läpi nykyään kulkeva Turun Seudun Veden raakavesiput-
ki tekee jo itsessään luonnoksen suunnitelman mahdottomaksi toteut-
taa sellaisenaan. Yleisluonnoksessa Halistenväylän liikenteen sujuvuus, 
etenkin välikehän suuntaisesti, on parantunut huomattavasti, mutta 
alueen sisäisen kehittymisen edellytykset ovat huomattavan haasteel-
liset.

Suunnitelman tuomat hyödyt:
- Välikehän liikenne nopeutuu huomattavasti.
- Julkinen liikenne voidaan järjestää sujuvaksi.
- Gregorius IX:n kadun liikenne puolittuu
  (17500 autoa/vrk 2011, 8390 autoa/vrk 2035 (ennuste))

Suunnitelman heikkoudet:
- Uusi Fingridin ja TE:n korkeajännitelinja siirtynyt linjauksen kohdalle
- Uusi TSV:n syöttövesiputki rakennettu tielinjauksen kohdalle
- Tielinjausten väliset alueet jäävät pieniksi ja niiden tehokas käyttäminen 

on todella haastavaa. Riski että ne jäävät hukka-alueiksi on huomatta-
va. 

- Uusi pääväylä tulee marketin “selkä”-puolelle ja saavutettavuus sinne 
heikkenee. Lisäksi marketti jää teitten ympäröimäksi, joten   
sen kehittymismahdollisuudet ovat olemattomat, ja siitä johtuen  
todennäköisesti jää epäviihtyisäksi “automarketiksi” 

- Hukka-alueiden takia uuden asuinalueen koko jää pienehköksi
- Uusi tie jakaa alueen pienehköihin osiin joka vaikeuttaa yhtenäisen   

kaupunkirakenteen suunnittelua. Alueen toiminnot uhkavat hajaantua. 
- Uusi tielinjaus ei juurikaan hyödynnä olemassa olevaa Gregorius

IX:n tietä. Uuden tien rakentaminen alueelle on hyvin kallista 
maaperän olosuhteiden takia.

- Kevyenliikenteen väylät ovat pääväylän yhteydessä ja uhkavat jäädä 
epäviihtyisiksi. Koko alueen yleisilme voi jäädä lähiömäiseksi ja uusi 
tielinjaus korostuu liikaa. 

- Pellon ylittävä ikivanha talvitien polku katkeaa.

T2

 Kuva 4-5. Ote Halistenväylän yleissuunnitelman luonnoksesta 2007
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51%

24%

25%

4.2.1  
T2, Suunnitelmien vaihtoehdot ja arviointi

Halistenväylän sijoittaminen on mahdollista monella eri tavalla. Luonnostelun ja arvoimisen 
päätteeksi eri linjausvaihtoehdoista kaksi vahvinta on valittu jatkoon (vaihtoehto 1 ja 2) ja 
niitä vertaillaan keskenään. Vuoden 2007 luonnos on vertailun vuoksi mukana (3).

Keskustan liikenneväylien kapasiteetit ovat nykyisin lähellä maksimiaan, joten kasvavia 
liikennemääriä pyritään ohjaamaan pois keskustasta. Ennusteissa keskustan liikennemäärät 
ovatkin pysyneet melko samoina. Tavoitteena on jopa vähentää niitä. Ennusteessa Välike-
hän liikenne taas on lisääntynyt enimmillään jopa 80 %. Lisäksi Koroistenkaaren liittäminen 
Ohikulkutielle tuplaa Koroistenkaaren liikenteen. 

Paikallisempana tavoitteena on vähentää Mauno Tavastin kadun liikennettä. Uusi Halisten-
väylä puolittaisikin ennusteen mukaan liikennemäärän. 

1

3

2

T2

Koroinen

Halinen

Räntämäki Uusi koroisten-
kaari

Uusi Halistenväylä

Gregorius IX:n tie

Huomioimalla liikenteen painottuminen ja eri vaihtoehtojen tielinjausten pituudet, voidaan laskea miten eri vaihtoehdot vaikuttavat 
liikenteen sujuvuuteen. Laskelmat on tehty 50km/h ajonopeudelle. Risteykset on jätetty huomiomatta. Etäisyydet on laskettu kaava-
alueen rajoilta. Nykytilassa välikehä on 2300m pitkä kaava-alueen rajoilta ja vaihtoehtojen kannalta huomioitavaa tiepituutta (Halisten-
kaari ja Koroistenkaari) yhteensä 2400m. 

Kuva 4-6. Liikennemääräennuste 2035 (pätee vaihtoehdoille 2 ja 3)

Koroistenkaari
Ohikulkutie
Työpaikat

Halistenväylä
Välikehä
Keskusta länsi
Työpaikat
Asuminen

Halistentie
Välikehä
Keskusta itä
Työpaikat
Asuminen

Liikenteen jakautuminen 
pääväylillä. 

Tarkastelualue 2 kohdalla suu-
rempi osa liikenteestä liikkuisi 
välikehän suuntaisesti. Koroist-
enkaaren liittymä on kuitenkin 
merkittävä ja tien liikennemäärät 
ovat melko suuret. Halisten sekä 
alueen sisäistä liikennettä ei ole 
huomioitu laskelmissa.

Vaihtoehto 1
Tiemetrit 2330m
Josta uutta tietä: 1100m
Välikehän pituus 2100m
Keskimääräinen liikennemääräpainotettu 
ajoaika : 2min 0s.
Välikehän ajoaika: 2min 31s.

Vaihtoehto 2
Tiemetrit 2270m
Josta uutta tietä: 1300m
Välikehän pituus 1900m
Keskimääräinen liikennemääräpainotettu 
ajoaika: 1min 55s.
Välikehän ajoaika: 2min 17s.

Vaihtoehto 3
Tiemetrit 2240m
Josta uutta tietä: 1500m
Välikehän pituus 1800m
Keskimääräinen liikennemääräpainotettu 
ajoaika : 1min 54s.
Välikehän ajoaika: 2min 10s.

Liikenteen sujuvuuden arviointi

Laskelmien tuloksena voidaan päätellä että liikenteen sujuvuuden kannalta eri vaihtoehdoilla ei laskennallisesti ole huomattavia eroja 
(6 s.). Jos lisäksi laskettaisiin mukaan Halisiin liittyvä liikenne, ero tasoittuisi entisestään. Vaikka Halistenväylän mahdollisimman hyvä 
sujuvuus onkin keskeinen tavoite koko kaupungin pohjoisosan liikenteen toimivuuden parantamiseksi, eri vaihtoehdoilla on muitakin 
vaikutuksia, ainakin kaava-alueen sisäiseen toimivuuteen ja viihtyisyyteen. Siitä johtuen vaihtoehtojen vaikutukset on syytä arvioida 
huolella mahdollisimman monipuolisesti ja kauaskantoisesti.

Kuva 4-7. Tielinjauksen vaihtoehdot
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4.2.1 
T2, Suunnitelmien vaihtoehdot ja arviointi

Vaihtoehto 1 Maankäytön yleisluonnos

T2

VU

MERKINNÄT
AK  = Kerrostalovaltainen asuntoalue
AP  = Pientalovaltainen asuntoalue
C    = Keskustatoimintojen alue
PK  = Kerrostalovaltainen palvelujen ja hallinnon 
          alue
PAK= Kerrostalovaltainen asumisen, palvelujen ja
          hallinnon alue
V      = Virkistysalue

Kuva 4-8. T2 V1 Yleisluonnos 1:5000
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4.2.1 
T2, Suunnitelmien vaihtoehdot ja arviointi

Vaihtoehto 2 Maankäytön yleisluonnos

SIIRTOLAPUUTARHA-ALUE

T2

VU

MERKINNÄT
AK  = Kerrostalovaltainen asuntoalue
AP  = Pientalovaltainen asuntoalue
C    = Keskustatoimintojen alue
PK  = Kerrostalovaltainen palvelujen ja hallinnon 
          alue
PAK= Kerrostalovaltainen asumisen, palvelujen ja
          hallinnon alue
V      = Virkistysalue

Kuva 4-9. T2 V2 Yleisluonnos 1:5000
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4.2.1 
T2, Suunnitelmien vaihtoehdot ja arviointi

 Asuin ja palvelurakentamista yht: 121800m2 
 A: 101900m2, P 19900m2
 Tonttien myynti 10,4M€ (*1)
 Asuinaluetta rajautuu pääväylään 600m.

 Asuin ja palvelurakentamista yht: 110400m2 
 A: 95200m2, P 15200m2
 Tonttien myynti 9,4M€ (*1)
 Asuinaluetta rajautuu pääväylään 970m 

 Uudesta alueesta syntyy yhtenäinen, 
 monipuolinen ja keskeltä rauhallinen 
 kokonaisuus.

 Välikehä jakaa uuden alueen kahtia ja 
 hajauttaa toimintoja, lisää meluhaittoja ja 
 estevaikutusta.

 Mahdollisuus rakentaa monipuolinen lähikeskus, jonka saavutettavuus hyvä autolla, julkisilla,  
 pyörällä sekä jalan. Perinteinen automarketti säilyy mutta sen selkäpuoli integroidaan asuin-
 alueeseen ja palveluja kehitetään vastaamaan tulevaisuuden tarpeita (*2)

 Marketti jää teitten ympäröimäksi, selkäpuoli pääväylää kohden ja saavutettavuudeltaan heikkoon 
 asemaan. Aluetta on hyvin haasteellista saada viihtyisäksi ja marketin jatkokehittyminen on 
 rajallista. Marketin viereinen asuinalue on teitten ja pysäköintialueiden ympäröimä (*2)

 Uutta pääväylää: 1100m (*4)

 Turun välikehä kiertää jyrkähkön mutkan ja lyhenee nykyisestä (Mauno  Tavastin Katu) 200m.
 Välikehä kaava-alueella  2100m, ajoaika :2 min 31 s.
 Liikennemäärillä painotettu keskimääräinen ajoaika: 2 min 0 s. 
 Välikehällä 4 risteystä (*3) 

 Välikehän mutkan luo negatiivisen psykologisen vaikutuksen joka vaikeuttaa liikenteen siirtämistä 
 keskustasta välikehälle (*5)

 Uutta pääväylää: 1300m (*4)

 Turun välikehä lyhenee nykyisestä (Mauno  Tavastin Katu) 400m.
 Välikehä kaava-alueella  1900m, ajoaika :2 min 17 s.
 Liikennemäärillä painotettu keskimääräinen ajoaika: 1 min 55 s. 
 Välikehällä 3 risteystä (*3)

 Paremmat edellytykset siirtää liikennettä pois keskustasta välikehälle (*5)

 Kevyenliikenteen pääväylät turvalliset ja viihtyisät. Ne on erotettu Halistenväylästä ja kohtaavat   
 alueen lähikeskuksessa, joka toimii kevyenliikenteen ja julkisen liikenteen solmukohtana ja 
 tapaamispaikkana.

 Kevyenliikenteen pääväylät ovat turvalliset ja melko viihtyisät. Ne on erotettu Halistenväylästä ja  
 yksi kevyenliikenteen pääväylistä kulkee lähikeskuksen läpi. Marketin ja uuden asuinalueen yhteys 
 huono, eikä alikulkua voida rakentaa TSV:n putken takia.

 Julkisen liikenteen pysäkki sijoittuu keskelle lähikeskustaa . Reitti tekee mutkan.   Julkisen liikenteen ajoreitti hieman lyhempi mutta pysäkin viihtyisyys ja saavutettavuus huonompi.

 TSV:n vesiputki voidaan integroida osaksi kaupunkirakennetta.  (*7)  TSV:n vesiputki jää rasitealueineen päätien viereen osittain hukka-alueena joka saatta jäädä ilmeeltään 
 lähiömäiseksi. (*7)

 Hulevesireitit ja tulvavesireitit voidaan sijoittaa kulkemaan suurimmalta osalta maanpintaa pitkin. (*6)  Suurin osa hulevesistä voidaan johtaa maanpintaa pitkin. Pääväylä katkaisee marketilta tulevan 
 tulvavesireitin. (*6)

 Historiallinen Talvitie voidaan säilyttää 640m pituisena (*8)  Alue voidaan suunnitella niin että historiallinen Talvitie jopa pitenee 900m pituiseksi, toki ylittäen 
 pääväylän (*8)

Asuinalue ja asuminen

Lähikeskus

Autoliikenne

Kevyenliikenteen reitit ja joukkoliikenne

Kunnallistekniikka

Historialliset arvot

Asuinalue ja asuminen

Lähikeskus

Autoliikenne

Kevyenliikenteen reitit ja joukkoliikenne

Kunnallistekniikka

Historialliset arvot

Vaihtoehtojen 1 ja 2 vertailu. Värikoodit esittävät 
subjektiivisen näkemyksen vaihtoehtojen vah-
vuuksista ja heikkouksista.
Vihreä: hyvä    Punainen: huono
Tarkennukset (*X) sivulla 36.
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4.2.1 
T2, Suunnitelmien vaihtoehdot ja arviointi

Tarkennukset vaihtoehtojen arviointiin.

(*1)
Alueiden koot ovat viitteelliset. Voidaan olettaa että rakennettavien alueiden kokoero versioiden vä-
lille syntyy siitä että päätie halkaisee alueen versio 2:ssa ja syö pois osan rakentamisalueesta. Versios-
sa 1 TSV:n vesijohto voi osittain mennä kortteleiden läpi. Aluekohtaisesti arvioidulla tonttien vyöhyke-
hinnoilla (170 €/k-m2) (Kiinteistötoimiala, Kiinteän omaisuuden kehittäminen, 2015), taloudellinen hyötyero 
versioiden välillä on noin 970.000€ jos aluetehokkuus olisi 0,5. (Ea=0.5, V1 A: 10,4M€ ja V2 9,4M€, ero A: 
11400m2)
V1: A 101900m2, P 19900m2, LP 12000m2
V2: A   95200m2, P 15200m2, LP 10100m2

(*2)
Päivittäistavarakauppa on murroksen edessä. (2.2.1) Versiossa 1 marketilla on hyvät mahdollisuudet ke-
hittyä menettämättä perinteisen lähimarketin kilpailuvaltteja. Siihen voidaan liittää palveluja, erikois-
liikkeitä sekä erilaisia hybridiratkaisuja asumisen ja palvelujen yhdistämiseksi. Viihtyisyyttä voidaan lisätä tu-
omalla puistoaluetta aivan lähikeskukseen kiinni. Versio 2:sessa marketin kehittymismahdollisuudet ovat 
huomattavasti rajallisemmat, sillä toiminnot ovat hajautuneempia ja alue on vilkkaiden pääväylien ympäröimänä.

(*3)
Laskettu kaava-alueen rajoilta. Liikennemäärien painotus: länsi (Kastu) – etelä (Nummi) 51 %, länsi – itä (ohi-
kulkutie) 24 %, etelä – itä 25 % (Turun kaupunki, YTO, Suunnitteluyksikkö, 2015). Sekä Halisten että sisäistä liiken-
nettä ei ole otettu huomioon laskuissa. Jos ne huomioidaan voidaan olettaa että liikennemääräpainotetun keski-
määräinen ajoajan ero (5s) vähenee, sillä Halisten ja Marketin yhteydet ovat keskimäärin pidemmät vaihtoeh-
dossa 2.

(*4)
Uuden pääväylän pituus laskettu T2 alueen sisään eli välille: Koroistentien ja Topinojan ylitys länteen, 
Halistensilta etelään ja kaavaraja Koroistenkaarella itään. Purettavaa tieosuutta molemmissa vaihto-
ehdoissa noin 150m (Gregorius IX:n tiestä).  Versioiden ero 200m. Kaksikaistaisen tien metrihinnalla savimaas-
sa 625€/m2 (Turun kaupunki, YTO, Suunnitteluyksikkö, 2015), kustannusero on 875000€ Version 1:n hyödyksi. 
Pääväylä laskettu 7m levyisenä 1+1 kaistaisena. Lisäksi V2:ssa Gregorius IX:n tie säilyy melko liikennöitynä 
(ennuste 6890 auto/vrk.) (Turun kaupunki, YTO, Suunnitteluyksikkö, 2015)

(*5)
Liikenteellisenä yleistavoitteena on vähentää keskustan liikennemääriä (Helsinginkatu ja Aninkaistenkatu) 
siirtämällä kaupungin sisäistä liikennettä välikehälle. Jos välikehä tekee mutkan (V1) se tuntuu helposti pidem-
mältä kuin se laskennallisesti on (ero V1 vs. V2 on laskennallisesti 14s) , eikä siitä synny luontaista pääsuuntaa 
tai yhteyttä keskustan ohitukseen. 
Arvioitavia asioita:
- Palveleeko välikehä muita kuin yksityisautoilijoita? 
- Tukeeko välikehä (ns. ohikulkuväylänä) Turun kaupungin strategisia tavoitteita? 
 * Keskustan, sen liiketoiminnan ja muitten toimintojen pitämisen elinvoimaisena. (Turku 2029-
   kaupunkistrategia 3.3.2, 2015). 
 * Keskustan saavutettavuus  kaikilla liikennemuodoilla. (Turku 2029- kaupunkistrategia 3.3.2, 2015) 
 * Kaupungin liikenteen kehittämisessä painopisteet ovat kävelyssä ja pyöräilyssä, seudullisessa joukko-
    liikenteessä ja uusien ympäristö- ja ilmastoystävällisten teknologioiden käytön laajentumisen tukemi-
     sessa. (Turku 2029- kaupunkistrategia 3.3.7, 2015)
 * Väheneekö keskustan liikenne ohikulkumahdollisuuden myötä, vai lisääntyykö kokonais-
     liikennemäärät? Esimerkkinä mainittakoon että Amsterdamissa nopeamman kehätien raken-

  taminen lisäsi alueen kokonaisliikennemäärää 5 % (tavanomaisen vuosittaisen liikennemäärän kasvun 
              lisäksi) ensimmäisenä vuotena avaamisen jälkeen. (Kroes E, de Jong G, 1998)

 * Voisiko sujuva kevyenliikenteen yhteys rautatien sillan kohdalta olla tehokas keino siirtää pois
               autoliikennettä keskustasta? 
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(*6) Hulevesiselvityksessä (Pöyry Finland Oy, 2015) todettiin että vaihtoehdossa 2 maanpäällinen tulvavesireitti 
pois marketilta etelään katkeaa, muodostaen altaan markettia ympäröivien teiden sisälle. Vaihtoehdossa 2 
olemassa olevat Hulevesiputket jouduttaisiin korvaamaan isoimmilla putkilla jotka toimii myös tulvareittinä. 

(*7) Turun seudun veden syöttövesiputki kulkee alueen halki (2.1.4 Pintavalumat, hulevedet ja päävesiputket), 
luoden 10 metriä leveän käyttörajoitusalueen.

(*8) Koroisten Talvitie on nykyään epävirallinen polku peltojen halki (pituus 710m). Säilynyt paikallaan ainakin 
vuodesta 1787 (kartta) (merkintä: winter väg från Åbo åt Tavastland och Björneborg). Koroinen Turun syntysija-
na on ollut asutettu 1100-luvulta lähtien. Senaikaisen vedenpinnan korkeuden takia Topinoja on ollut merenlahti 
ja talvitien suuntainen yhteys ainoa maayhteys pois Koroistenniemeltä. Näin Koroisten Talvitie saattaa olla yksi 
vanhimpia, ellei jopa vanhin, Turussa paikallaan säilynyt tienpätkä.

T2 Johtopäätökset vaihtoehtojen arvioinnista

Vaihtoehtojen arvioinnin perusteella vaihtoehto 1 on vahvempi melkein kaikilta muilta osin paitsi auto-
liikenteen sujuvuudelta välikehän suuntaisesti. Etenkin edellytykset lähikeskuksen kehittämiseen 
ja uuden asuinalueen rakentamiseen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ovat huomattavasti paremmat 
vaihtoehdossa 1. 

4.2.2
T2 Vaihtoehto 1 tarkempi tarkastelu

Tässä diplomityössä vaihtoehto 2 hylätään ja tarkemmat suunnitelmat tehdään vaihtoehdosta 1. 

Kuva 4-10.  Vertaus liikkumisen no-
peudesta eri reittejä pitkin. 

Sininen ja vihreä reitti olisivat hyvinkin 
kilpailukykyisä mikäli niistä saataisiin 
sujuvia ja viihtyisiä. Näin autoliiken-
nettä ei vain siirrettäisi yhdestä paikas-
ta toiseen vaan muutettaisiin hyötylii-
kunnaksi.
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4.2.2.1 T2 V1 Maankäytön yleissuunnitelma 4.2.2.1 
T2 Maankäytön yleissuunnitelma 

Kuva 4-11.T2 Yleissuunnitelma 1:2500

Yleissuunnitelma
Merkinnät
AK Asuinkerrostalokortteli
TH  Townhouse -kortteli
AO Asuinomakotitaloja

IV Kerrosluku
rp Robottipysäköinti
bs Bensa-asema

Tarkastelualue 2

Rakennettavan alueen koko: 235500 m2

(rajaus: väritetty alue)

Olemassa olevaa liiketilaa: 3700 k-m2

Uutta liiketilaa: 4000 k-m2

Uutta asuinkerrosalaa: 75000 k-m2

Uutta hybridikerrosalaa: 15000 k-m2

(asuin, toimisto tai liiketilaa)
Uutta palvelujen kerrosalaa: 800 k-m2

(päiväkoti)

Aluetehokkuus: EA = 0.41

Kerrostalokortteleiden tehokkuus: EAK = 1.50-2.20
Townhouse -kortteleiden tehokkuus ETH = 0.50-1-20

Pysäköintipaikkoja yht: 918
Asuinalueen robottipysäköinti: 640
Asuinalueen maatasopysäköinti: 0
Asuinalueen vieraspaikkoja: 50
Liiketilojen RP pysäköinti: 92
Liiketilojen maantasopysäköinti: 136
Päiväkodin vieraspysäköinti: 10
Urheilukentän pysäköinti: 30
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4.2.2.1 
T2 Maankäytön yleissuunnitelma 

Lintuperspektiivi ja leikkaukset

Kuva 4-13.T2 Lintuperspiktiivi

Kuva 4-14.T2 Leikkaus A-A 1:2000
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Kuva 4-15. Kaupunkirakenteen muodostuminen 1:5000

4.2.2.1 
T2 Yleissuunnitelma

Yleissuunnitelmassa on joitain pieniä muutoksia ja tarkastuksia maankäytön yleisluonnok-
seen (s. 33) verrattuna. Kokonaisidea on kuitenkin pysynyt samana. Halistenväylä kiertää 
marketin pohjoispuolelta ja muodostaa näin suuren yhtenäisen uuden rakennettavan alueen. 
Uusi lähikeskus sijoittuu nykyisen marketin länsipuolelle. Marketti integroidaan osaksi uutta 
kaupunkirakennetta. Lähikeskuksen keskipisteenä toimii mitoiltaan 60m x 50m kokoinen 
aukio. Uudelle alueelle on osoitettu yhteensä noin 75000 k-m2 asuinkerrosalaa sekä noin 
4000 k-m2 uutta liiketilaa. Tämän lisäksi alueelle on lähikeskuksen yhteyteen osoitettu noin 
5000 k-m2 kerrosalaa, jonka voi tarpeen mukaan käyttää asumiseen, liiketiloina tai toimis-
totiloina, sekä 10000 k-m2 kerrosalaa, jonka voi käyttää asumiseen tai toimistotiloina. U- 
muotoiset 3-4 kerroksiset asuinkerrostalokorttelit muodostavat “suojavyöhykkeen” pääväylälle. 
Alueen sisäosaan on osoitettu pääosin 2-2½ kerroksisia “townhouse” -kaupunkipientalo- kort-
teleita. Kohti lounaisenpuolista pellonreunaa talot harvenevat ja talojen korkeudet laskevat 1½ 
kerrokseen. Aivan reunassa on osoitettu paikkoja myös paritaloille sekä muutamille omakoti-
talolle (1400 k-m2 ja 1350 k-m2). Yksi pienemmistä kortteleista alueen ytimessä on osoitettu 
päiväkodiksi (n. 800 k-m2). Alueen halki kulkee puisto- / virkistysalue, joka toimii myös kevyen 
liikenteen pääväylänä. Lähikeskuksen keskustamaista ilmettä on vahvistettu nostamalla 
aukiota reunustavia rakennuksia 6- kerroksisiksi. 

4.2.2.2
T2 Toiminnalliset kaaviot

Alueelle sopivaa rakentamista

Alueen ominaisuudet tukevat monien eri toimintoijien sijoittamista sinne. Merkittävämmät 
toiminnat ovat:

Asuminen
 Perheasuntoja
 (sijainti, liikenneyhteydet, rauhallisuus, turvallinen yhteys Halisten koululle, palvelut
  lähellä)
 Opiskelija-asuntoja
 (sijainti, liikenneyhteydet, palvelut lähellä)
 Senioriasuntoja
 (rauhallisuus, palvelut, luonto ja virkistys)

Kunnalliset palvelut
 Päiväkoti
 (kattamaan uuden asuinalueen tarpeen)

Kaupalliset palvelut
 Lähikeskus sisältäen päivittäistavarakaupat, erikoistavarakaupat ja ravintolat ym.
 (sijainti, hyvät yhteydet ja näkyvyys välikehän varrella, kevyenliikenteen solmukohta)

Virkistys
 Täysikokoinen pallokenttä
 Puistovyöhyke
 
Rakentamisen vaiheistus

Alueen laajuuden takia alue rakentunee vaiheittain. Ensimmäinen vaihe on Halistenväylän 
rakentaminen. Seuraavassa vaiheessa rakentuu alueen eteläosa (korttelut jotka saavutetaan 
Gregorius IX:n tien risteyksestä), sekä lähikeskus. Silloin asuinalueen ensimmäinen robotti-
pysäköintijärjestelmäkoknaisuus (s.49) on toimiva ja uusi alue rajautuu puistoon. Tässä vai-
heessa lähikeskuksen tilankäytön muuntojoustavuus korostuu. Viimeisessä vaiheessa raken-
tuu asuinalueen pohjoisosa.  Kuva 4-16. Rakentamisen vaiheistus  1:5000
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4.2.2.1 
T2 Toiminnalliset kaaviot

Suunnittelua ohjaavat ja rajoittavat tekijät

Suunnittelussa on huomioitu alueella olevat tekijät, kuten maastomuodot, infrastruktuuri, näky-
mät ym. Nämä tekijät ovat asettaneet reunaehtoja, jotka ohjaavat ja rajoittavat eri toimintojen 
sijoittamista osittain hyvinkin tarkasti. Osa taas on merkityksettömiä teemoja, jotka on nostettu 
esiin luomaan mielenkiintoisuutta ja paikkasidonnaisuutta suunnitelmaan. Alueen keskeisim-
mät reunaehdot ovat: 

1. Talvitie
Historiallisen talvitien linjaus on säilytetty kulkemaan nykyisellä paikallaan kevyenliikenteen 
pääväylänä, uuden asuinalueen läpi ja jatkumaan aina Koroisten maatilalle asti. 

2. Näkymä
Kyseinen kortteli on esitetty “townhouse” -kortteliksi. Tämä johtuu siitä että korkeampana kuin 
kaksikerroksisena rakennukset peittäisivät näkymän Maarian kirkolle, Halisten sillalta tullessa.  
Rakennusmassat mataloituvat muutenkin lounaaseen päin mentäessä.

3. Näkymä / herkät joenuomat
Topinoja ja korkeajännitelinjojen välissä oleva peltoalue on vaikea uudisrakentamisella liit-
tää joko Räntämäen olemassa olevaan omakotialueeseen tai uuteen kaupunkirakenteeseen. 
Tämä johtuu siitä että Topinojan sortumisherkät joenuomat ja Korkeajännitelinjojen rakenta-
misenkieltoalueet ovat niin laajoja. Lisäksi Topinojan rantojen maiseman avoin ilme kärsisi. 
Tämän vuoksi paikalle esitetään täysmittaista pallokenttää (68m x 108m). Kentän aitauksen 
tulee olla mahdollisimman huomaamaton, jotta avoin maisemallinen ilme säilyisi. 

4. Pusikkosaareke
Puiston muoto ja sijainti on sama, kuin nykyään pellolla sijaitsevan pusikkosaarekkeen. Saareke 
on syntynyt koska paikalla on aikaisemmin sijainnut vaja. Rakennuksen perustuskivet ovat vielä 
paikoillaan. Rakennuksella ei ole ollut minkäänlaista historiallista merkitystä tai arvoa.

5. Korkeajännitelinjat
Korkeajännitelinjat toimii kohti lounasta rajana, jonka koillispuolella sijaitsee uusi asuinalue 
ja lounaispuolelle jää riittävästi tilaa, jotta maisema säilyy avoimena. 46 metriä leveä raken-
nuskieltoalue tekee yhtenäisen kaupunkirakenteen jatkamisen Koroistenniemen alueelle 
vaikeaksi, ja on näin melko luonnollinen raja uuden rakentamisen ja “Turun keuhkojen” välissä.

5.1. Suomen ensimmäinen korkejännitelinja “Rautarouva”, Koroinen - Imatra
Rautarouva-linjan Koroisten päädyn pylväs muutetaan “Rautarouva” -pylvääksi, (s 17, kuva 
2-29) muitsoksi Suomen ensimmäisestä korkeajännitelinjasta. Pylväs on pääväylällä olevan 
näkymän päätteenä Koroisten muuntoaseman edessä. 

6. Oja
Alueella sijaitsee oja joka kulkee marketin kulmasta lounaaseen kohti Aurajokea. Ojan luo-
teisenpuoleinen reuna on noin metrin korkeampi. Oja säilytetään sijoittamalla uudet korttelit 
ojan molemmille puolille. Samalla oja toimii hulevesireittinä, tulvareittinä sekä kapeana viher-
alueena tonttikadun toisella puolella. 

7. Market
Nykyinen market on uuden lähikeskuksen kehittymisen lähtökohtana. Marketin sijainti osa-
na uutta lähikeskusta on optimaalinen, näkyvässä paikassa pääväylän ja uuden asuinalueen 
välissä. Marketin pohjoispuolella oleva Halisten seurakunnan omistama rakennus puretaan, 
mutta toiminnalle osoitetaan tarpeen mukaan uudet tilat lähikeskuksen rakennuksissa.

8. TSV:n raakavesiputki
Turun Seudun Veden raakavesiputki on yksi merkittävin alueen suunnittelua rajaava elementti. Putki luo alueen 
halki 10 metriä leveän rakennuskieltoalueen, jonka päälle kiinteitä rakennuksia ei voi sijoittaa. Lisäksi kaikki 
mitä putken päälle sijoitetaan vaati erityistoiminpiteitä ja lisää kustannuksia huomattavasti. Suunnitelmassa 
on putken kannalta kaksi tärkeää tavoitetta. Ensimmäinen on integroida putki kaupunkirakenteeseen niin että 
se ei luo ns. joutomaa-vyöhykettä uuden alueen keskelle. Toinen tavoite on että kustannusten vähentämiseksi 
erilaiset putken ylitykset ym. minimoidaan. Suunnitelmassa putki kulkee lähikeskuksen aukion sekä yhden 
asuinkorttelin halki mutta liikenne on järjestetty siten että sisäinen autoliikenne ylittää putken vain kerran.

 Turun Seudun Veden raakavesiputken ylitykset:
 1x pääväylä
 1x katu + kevytliikenne 
 3x kevytliikenne
 50m puisto / aukio
 70m viheralue
 60m asuinkorttelin piha / viheralue + polku

Kuva 4-17. Suunnittelua ohjaavat ja rajoittavat tekijät 1:5000
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4.2.2.2 
T2 Toiminnalliset kaaviot

Rakennetun ympäristön tilahierarkia

Uuden alueen tilahierarkia on muodostettu siten että jul-
kiset tilat muodostuvat aukiolle, puistoihin  sekä kortte-
leiden väliin kaduille ja kujille. Julkiset tilat muodostavat 
näin tiheän ja selkeän verkoston, joka takaa helpon 
liikkumisen alueella. Puolijulkisia tiloja ovat kortteleiden 
yhteiset sisäpihat ja yksityisiä tiloja “townhouse”- ja pari-
talojen omat pihat (vaalean oranssi). 

Julkisten toimintojen jakautuminen
(Gehl J, 1987)

Eriluonteisten toimintojen sekoittaminen edes-
auttaa julkisen tilan monipuolista käyttöä ja viihtyi-
syyttä. Jan Gehlin innoittamana alueelle osoitetut 
toiminnat ovat jaettu välttämättömiin, valinnaisiin ja 
sosiaalisiin toimintoihin. Välttämättömiä toimintoja 
käytetään alueen fyysisestä viihtyisyydestä huoli-
matta, joten kaupungkitilan laadun määrittää hyvin 
pitkälle valinnaisten toimintojen määrä ja käyttöaste. 
Mikäli kaupunkitilan valinnaisten toimintojen määrä ja 
laatu on hyvä, seurauksena on sosiaalisten toiminto-
jen yleistyminen. Sosiaalista toimintaa on sekä harkitut 
tapaamiset, esimerkiksi urheilu tai pubissa istuminen, 
kuten myös sattumanvaraiset tapaamiset, esimerkiksi 
tapaaminen bussipysäkillä tai viljelypalstalla.
Pelkästään muitten ihmisten näkeminen ja kuulemi-
nenkin voi olla sosiaalinen tapahtuma, ja on siitä 
johtuen tärkeä kaupunkitilan tunnelman luoja.

Lähikeskuksen aukio toimii kaupunkitilana jossa mah-
dollisimman moni eri, ja erilainen, toiminta on sijoitet-
tuna. Välttämättömät toiminnat kuten työpaikat, asum-
inen, päivittäistavarakauppa, muut liikkeet, julkisen 
liikenteen pysäkit, kevyenliikenteen solmukohta ym. tu-
ovat ihmisiä lähikeskukseen. Ravintolat, puisto, erikoi-
tavarakaupat, kuntosali, ym. tukevat välttämättömiä 
toimintoja ja saavat ihmiset käyttämään aluetta va-
paaehtoisesti. Välttämättömien ja valinnaisten toimito-
jen keskittäminen aukion ympärille lisää huomattavasti 
sosiaalisten toimintojen määrä ja todennäköisyyttä.

PÄIVITÄ
Punaiset: välttämättömät toiminnot
(työpaikat, päivittäiskaupat, toimistot, ben-
sa-asemat, päiväkodit, julkisen liikenteen 
pysäkit yms.) 

Siniset: valinnaiset toiminnot
(puistot, urheilu, ulkoilu, erikoiskaupat ja 
palvelut, yms.)

Vihreät: sosiaaliset toiminnot
(harkitut: ravintolat, pubit, puistot yms. sat-
tumanvaraiset: kevyen liikenteen solmu-
kohdat, julkisen liikenteen pysäkit yms.)

Vaalean oranssi: yksityiset pihat

 Kuva 4-18. Julkisten toimintojen jakautuminen 1:2500
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Punainen: autoliikenne
Sininen: bussiliikenne
Vihreä leveä: kevyenliikenteen pääväylät
Vihreä kapea: kevyeenliikenteen reitti
         : bussipysäkki

 : pyöräpysäköinti
         : maanpäällinen pysäköinti
         : robottipysäköinti 

Kuva 4-19. T2 Saavutettavuus 1:2500
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Saavutettavuus
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4.2.2.2 
T2 Toiminalliset kaaviot

Saavutettavuus

Yleisesti
Asuinalueen autoliikenne toimii ulkosyöttöisesti, niin että asuinalue liittyy kahdesta liittymästä 
alueen ohi kulkevaan pääväylään. Alueella ei ole läpiajomahdollisuutta. Molempien liittymien 
sisääntulon vieressä on robottipysäköintitalot, joihin voi pysäköidä autonsa ja kävellä kotiin 
(maksimissaan 250m) tai antaa itseohjautuvan auton itse pysäköityä siihen, vietyään ensin 
matkustajat kotiovelle. Lähikeskukseen pääsee sekä liikenneympyrästä että valoristeyksestä. 
Jättö- ja noutopysäköinti sijaitsee liikkeiden pää-ovien läheisyydessä ja tavallinen pysäköinti 
hieman kauempana.

Kevytliikenteen pääväylät on erotettu pääväylästä ja sen solmukohta sijaitsee lähikeskuksen 
aukiolla. Alue on suunniteltu siten että alueen sisäinen liikkuminen, sekä yhteys keskustaan 
pyörällä tai kävellen, on lyhyempi ja suorempi kuin autolla. Alueen halki kulkee monta pienem-
pää yhteyttä, jotka mahdollistavat helpon, turvallisen ja nopean liikkumisen alueella.

Alueen julkisen liikenteen pysäkit on sijoitettu lähikeskukseen aukion yhteyteen. Julkisen 
liikenteen houkuttelevuutta on pyritty parantamaan sijoittamalla pysäkit lähikeskuksen lämpi-
miin sisätiloihin, palvelujen läheisyyteen. 

Liikenteeltään ympärsitöystävällinen kaupunginosa
Alueen liikenne on pyritty suunnittelemaan niin että liikkuminen olisi mahdollisimman kestävää 
ja ympäristöystävällistä. Tämä ei toteudu ainoastaan teknisillä ratkaisuilla, vaan asiaa on ede-
sautettu myös kaupunkisuunnittelun keinoin. Ekologista kestävyyttä parantavat liikkumistavat:

Sisäinen liikenne
Alueen sisäinen liikkuminen on, kattavan alueen sisäisen kevyenliikenteenveron takia hel-
pointa ja nopeinta joko kävellen tai pyörällä. Viihtyisät ja turvalliset reitit, riittävät pyöräpysäköin-
nit, palvelujen läheisyys ja keskittyneisyys lisäävät houkuttelevuutta valita kävely ja pyöräily. 
Monipuolinen lähikeskus myös vähentää tarvetta liikkua muualle.

Keskustaan pääsy
Tiheävuoroinen sähkölinja-autoreitti, joka pysähtyy aivan lähikeskuksen ytimeen, lämpimään 
ja viihtyisään katokseen palvelujen viereen, parantaa huomattavasti julkisen liikenteen houkut-
televuutta. Sijoittamalla robottipysäköinti suunnilleen yhtä kauas kotiovelta kuin bussipysäk-
ki, voidaan tasa-arvoistaa julkisen liikenteen ja “vanhojen” ei-itseohjattavien (todennäköisesti 
myös saastuttavimpien) autojen käytön houkuttelevuutta. Viihtyisät kevyenliikenteen reitit 
keskustaan, jotka ovat selkeitä ja lyhempiä kuin autotiet, tekevät pyöräilyn houkuttelevaksi 
vaihtoehdoksi työmatkojen taittamiseksi. 

Muualle pääsy
Muihin kaupunginosiin sekä kaupungin ulkopuolelle liikkuminen voidaan tehdä ekologisem-
maksi, ottamalla käyttöön erilaisia autojen yhteiskäyttöratkaisuja. Lisäksi hyvät pyörätieyhtey-
det joka suuntaan ja kattava julkisen liikenteen verkko vähentää autoilun tarvetta. Pyörien 
yhteiskäyttöjärjestelmä linkitettynä julkiseen liikenteeseen voisi olla tehokas ratkaisu saada 
mahdollisimman suuri osa kaupungista saavutettavaksi riittävän lyhyen matkustusajan sisään 
ilman että tarvitsee yksityistä autoa.

Tarkennukset saavutettavuussuunnitelmaan

Halistenväylä
Halistenväylä saapuu Topinojan sillalta 1+1 kaistaisena. Ensimmäisestä risteyksestä pää-
see urheilukentälle sekä uuden asuinalueen pohjoisosaan. Risteyksestä Halistenväylä jatkaa 
liikenneympyrään. Liikenneympyrästä voidaan saavuttaa sekä Koroistenkaari että lähikeskus. 
Liikenne-ympyrä on liikennemäärien takia osittain kaksikaistainen, ja lisäksi lähikeskuksesta 
tuleva ja siihen menevät liittymät ovat järjestetty niin että ne rasittaisivat liikenneympyrän suju-
vuutta mahdollisimman vähän. Liikenneympyrästä Halistenväylä jatkaa 2+1 kaistaisena kaar-
taen kohti etelää. Noin 80m päässä on valoristeys, josta pääsee Halisiin sekä lähikeskukseen. 
Risteyksen, jouhevuutta on parannettu viemällä kevytliikenne alikulkuun. Halistenväylä jat-
kuu 2+1 kaistaisena ja seuraavana on T-risteys, josta pääsee uuden asuinalueen eteläosaan. 
T-risteyksestä Halistenväylä jatkuu 1+1 kaistaisena Halisten sillan yli kohti Nummea. 

Sisäinen liikenne
Alueen sisäiset tiet ovat pääosin yksi kaistaisia ja pihakatumaisia. Ne mutkittelevat ja 
muodostavat levennyksiä joissa on joko vieraspaikkoja tai itseohjautuvien autojen nouto / 
jättöpaikkoja. 

Alikulku
Kevyenliikenteen alikulku yhdistää uuden asuinalueen Halisiin. Alikulkutunnelin viihtyisyyttä ja 
valoisuutta parannetaan päästämällä luonnonvaloa keskeltä tunnen kattoa olevassa aukosta, 
yläpuolen pääväylän kaistojen väliin jäävästä alueesta. 

Julkisen liikenteen pysäkit
Julkisen liikenteen pysäkit sijaitsevat rakennusten sisällä lähikeskuksen ytimessä. Matkusta-
jat odottavat lämpimässä ja kuivassa tilassa, ja myös bussiin siirtyminen tapahtuu kokonaan 
katoksen alla.  

Pyöräpysäkit
Pyöräpaikat ovat sijoitettuna ympäri lähikeskusta, niin että polkupyörän voi pysäköidä helposti 
kaikista tulosuunnista tultaessa. 

Jättö- / noutopaikat
Suunnitelmaan on merkitty kaksi lähikeskusta palvelevaa jättö- / noutopaikkaa. Ne sijaitse-
vat lähikeskuksen pääovien läheisyydessä ja toimivat sillä periaatteella että itseohjautuvan 
auton matkustajat nousevat kyydistä jättöpaikalla, jonka jälkeen itseohjautuva auto pysäköi 
itsensä kauempana oleviin robottipysäköintitaloihin. Asioinnin jälkeen matkustajat kutsuvat 
auton noutamaan heidät kyytiin lähimmältä noutopaikalta. Mikäli itseohjautuvien autojen kehit-
tyminen viivästyy, voidaan alueet muotoilla myös tavallisiksi pysäköintipaikoiksi. Asuinalueen 
pihakaduilla on tasaisin välein levennyksiä, jotka on varattu jättö- / noutopaikoiksi. Ne 
toimii samalla periaatteella kuin lähikeskuksen jättö- / noutopaikat ja voidaan käyttää tavallisi-
na pysäköintipaikkoina mikäli tarpeellista.

Pysäköinti
Robottipysäköintiin voidaan pysäköidä nykyisillä autoilla, sekä antaa itseohjautuvien 
autojen pysäköityä. Asuinalueen robottipysäköintipaikkoja on noin 640, mikä antaa suun-
nilleen 1 autopaikan / 120 k-m2. Lähikeskuksessa (sis. koilliskulman liikerakennuksen) on 
104 asiakaskäyttöön tarkoitettua robottipysäköintipaikka ja 136 maantaso-pysäköintipaikka 
(15000 k-m2 hybrid : 1ap / 110 k-m2 )(7700 k-m2 liike: 1ap / 55 k-m2). Päiväkodin vieressä on 
10 pysäköintipaikka ja lisäksi asuinalueella on yhteensä noin 50 lyhyen ajan vieraspaikkaa. 
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Hulevesiputki
Tulvareitti
Avo-oja
Hulevesipumppu
Viherpainanne

Kuva 4-20. T2 Hulevesisuunnitelma 1:2500

4.2.2.2 
T2 Toiminnalliset kaaviot
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Hulevesisuunnitelma
(Pöyry Finland Oy, 2015)

Pöyry Finland Oy on laatinut hulevesisuunnitelman
luonnoksen diplomityön luonnosten pohjalta. Kuvan 
4-20 hulevesisuunnitelmassa on esitetty muutamia 
tarkennuksia tähän hulevesisuunnitelmaan. 
(mm. viivytysaltaiden ja avo-ojien sijanteja, sekä poistet-
tu viherpainanne TSV:n putken kohdalta)

Alueen hulevedet pyritään imeyttämään tai hydyn-
tämään syntypaikalla. Niissä paikossa missä tämä 
ei ole mahdollista hulevesiä pyritään hidastamaan 
johtamalla niitä viheralueiden ja viherpainanteiden 
kautta. Eroosiovaurioiden vähentämiseksi hule-
vesiä viivyitetään viherpainateilla ja ojiin tehtävillä 
levennyksillä. Viivytystilavuutta alueelle on osoitettu 
yhteensä 350 m3. Viivytysaltaat ja viherpainanteet 
toimivat myös maisemallisena elementteinä lisäten 
alueen viihtyisyyttä. 

Liikennealueiden hulevedet suodatetaan biosuoda-
tusrakenteiden läpi ja johdatetaan viherpainanteita 
pitkin viivytysaltaisiin. Purkupisteet erosiosuoja-
taan.

Alueen tasaisuuden sekä läpi kulkevan TSV:n 
raakavesiputken takia tulvareittien toimivuus on 
tärkeä. Tulvareitit kulkevat katujen vieressä viher-
painanteita pitkin viivytysrakenteisiin.



4.2.2.3 
T2 Lähikeskus

Uusi monipuolinen lähikeskus

Lähikeskus toimii uuden alueen keskipisteenä. 
Lähikeskuksen keskelle sijoittuu aukio jos-
sa alueen kaikki toiminnot kohtaavat (asuminen, 
liike- ja palvelu- ja hybriditoiminnot, toimistot, julkinen 
liikenne, kevytliikenne, puisto ym.). 

Aukiota reunustavat rakennukset ovat kuusi 
kerrosta korkeita muodostaen aukiolle hyvin 
kaupunkimaisen ilmeen. Rakennuksissa on yh-
teensä noin 21700 k-m2, josta 3700k-m2 on olemassa
olevaa liikekäytössä olevaa kerrosalaa. Uudesta 
kerrosalasta noin 3000 k-m2 soveltuu vain 
liikekäyttöön, noin 5000 k-m2 liike-, toimisto- tai asumis-
käyttöön, ja loput 10000 k-m2 toimisto tai asumis-
käyttöön. Markettien kattoa voidaan käyttää osittain 
viherkattona / terassina, jolloin ne toimivat pihana niille 
kerrostaloille joissa ei ole omaa maantasopihaa. Lisäksi 
katoille voidaan asennetaa runsaasti aurinkokennoja.

Aukio on kooltaan 50 m x 60 m ja sisältää useita eri 
toimintoja. Aukiolla on pieni puisto ja kuntoilupaikka, 
jotka on reunustettu istumarkorkeudella olevilla muureil-
la. Aukion aurinkoisimpaan kulmaan on osoitettu paikka 
terassille. Kevyenliikenteen pääväylät kohtaavat 
alueella, ja solmupisteessä sijaitsee “opastekompassi”, 
joka toimii opastuksena ja myös kohtaamispaikkana. 
Aukiolla on runsaasti pyöräpysäköintipaikkoja. Turun 
Seudun Veden raakavesiputki kulkee aukion keskel-
tä ja sen rakentamiskeltoalueella sijaitsee ainoastaan 
kaksi kevyenliikenteen ylitystä sekä viheralueita.

Kuva 4-21. Lähikeskus  1:1000
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4.2.2.3 
T2 Lähikeskus

Kuva 4-22. Lintuperspektiivi lähikeskuksesta

Kuva 4-23. Esimerkki toimintojen sijoittumisesta

Liiketilat

Toimistotilat

Asuintilat

Julkiset tilat

Esimerkki lähikeskukseen sijoittuvista toiminnoista:
Päivittäistavarakauppa, Iso erikoistavarakauppa, 2-5 Pientä erikoi-
tavarakauppaa, Ravintola, 1-3 Pikaruokalaa, Pub, Kampaamo, Kun-
tosali, Polttoaineasema, 2 lämmintä odotustilaa julkiselle liikenteelle,
Halisten seurakuntatalon tilat, Toimistotilaa, Asuntoja, Puisto

Kilpailuvahvuudet
Monipuolinen palveluntarjonta
Henkilökohtainen palvelu
Sosiaalinen ympäristö
Viihtyisä ympäristö
Kevyenliikenteen saavutettavuus
Julkisen liikenteen saavutettavuus
Muunneltavuus ja sopeutumiskyky 
(liiketila/toimistotila/asunto)
Asukkaiden läheisyys
Saavutettavuus autolla
Näkyvyys pääväyliltä

Vaikutus kaupunkikuvaan
Kaupunkimainen ja tiivis
Monipuolinen ja vaihteleva
Elävä koko vuorokauden
Kevytliikennepainotteinen
Vihreä
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Lähikeskus numeroina:
(aukioon kosketuksessa olevat rakennukset)
Kerrosala: 27000 k-m2 
Liiketiilaa: 6700-11700 k-m2

Toimistotilaa: 0-15000 k-m2

Asuintilaa: 0-10000 k-m2

Uusi asukkaita 0-500
Asunnot: 16-150 k-m2

Liiketilat: 50-3000 k-m2

Toimistotilat: 50-300 k-m2



4.2.2.4 
T2 “Townhouse” -kaupunkitalot

Turussa ei tällä hetkellä ole ollenkaan aluetta jossa olisi townhouse -tyyp-
pistä kaupunkirakennetta, joten kysyntä kyseiselle asumismuodolle saattaa 
hyvinkin olla riittävä. Perheasuntoina toimimisen lisäksi townhouse -talot 
sopivat erinomaisesti myös opiskelija-asunnoiksi. Monessa kaupungissa 
Englannissa townhouse -tyyliset talot ovat hyvin suosittuja opiskelija-
asuntoina. Yhden asunnon jakaa 3-6 opiskelijaa.

Townhouse -korttelit ovat 2-2½ kerrosta korkeita ja ne tuovat noin 440 uutta 
asukasta alueelle. Korttelit muodostavat melko umpinaisia kortteleita, joiden 
sisäpihat ovat jaettu niin että asunnoilla on sekä yksityiset pihat että yhteinen 
piha korttelin keskellä. Suurin osa asunnoista muodostuu 4, 5 tai 6 metriä levy-
isistä moduuleista. Tämä parantaa rakennusvaiheen kustannustehokkuutta. 
Kortteleiden muodosta johtuen, mutta myös alueen mielenkiintoisen ilmeen 
synnyttämisesi ja asuintotarjonnan monipuolisuuden lisäämiseksi, kort-
telin kulmissa asunnot ovat yksilöllisiä. Katot voidaan ottaa hyötykäyttöön, 
joko parvekkeina tai asentamalla aurinkopaneleita niihin. Kadunpuoleisten 
ulko-ovien “työntäminen” noin 2 m rakennusmassaan luo hyvän pyörapaikan 
ja katoksen. Näin pihakadun tilaa voidaan käyttää tehokkaammin.

Townhouse- korttelit numeroina:
Kerrosala: 24000 k-m2 
(josta pari- ja omakotitalot: 2000k-m2)
Uusi asukkaita noin 480

perheasuntoja 100-200m2

opiskelijasoluja 3-6 opiskelijalle. 100-150m2

 Kuva 4-25. Kerrostalokorttelit 1:1000

ESIMERKKIKORTTELI 14
Kortteli = 2970 m2

Townhouse = 3020 k-m2

Ek = 1,01

Yhteiset tilat = 35 k-m2

Yhteiset pihat = 400 m2

Asunnot = 24kpl, 100-180 k-m2

Robottipysäköinti = 1 / 120 k-m2

 25 rp. paikkaa varattu korttelille
 6 kadunvartista vieraspaikkaa

ESIMERKKIKORTTELI 15
Kortteli = 2395 m2

Townhouse = 1575 k-m2

Ek = 0,65

Yhteiset tilat = 35 k-m2

Yhteiset pihat = 400 m2

Asunnot = 16kpl, 100-150 k-m2

Robottipysäköinti = 1 / 120 k-m2

 13 rp. paikkaa varattu korttelille
 6 kadunvartista vieraspaikkaa
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B

B

MERKINT˜, Selite, leveys
TH = Townhouse, 10m
K = Katutila, 4-5m
YP = Yksityiset pihat, 6-10m, edessa 2-5m

Kuva 4-26. Leikkaus B-B 1:1000

PIHA = Yhteiset pihat, 8-20m
KL = Kevyenliikenteen käytävä, 2-3m
VP = Viherpainanne, 1-10m
V/P= Viherkaista / pysäköinti, 2-3mKuva 4-24. “Town-

house” -kortte-
leiden typologia



Kuva 4-27. Tunnelmakuva. “Townhouse” -taloja Malminkartanossa 
Helsingissä.

 Kuva 4-29. Lintuperspektiivi “townhouse” -korttelista

4.2.2.4 
T2 “Townhouse” -kaupunkitalot

Kuva 4-28. Tunnelmakuva. “Townhouse” -taloja Malminkartanossa 
Helsingissä.
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4.2.2.5 
T2 Kerrostalot ja robottipysäköinti

Kerrostalokorttelit

Kerrostalokorttelit ovat sijoitettuna reunustamaan pääväylää ja lähikes-
kustaa. Korttelit ovat U-muotoisia ja avautuvat pois pääväylästä. Näin raken-
nusten muoto suojaa sisäpihoja liikenteen melulta ja pölyltä. Kerrostalokort-
telit ovat 3-4 kerrosta korkeita (6 krs. lähikeskuksessa) ja ne tuovat alueel-
le noin 1000-1200 uutta asukasta (50000 - 60000 k-m2), josta lähikeskuk-
sen osuus on noin 100-300 asukasta. Robottipysäköintitalojen hoitaessa 
alueen pysäköinnin, voidaan kortteleiden sisäpihat ottaa kokonaan muuhun 
käyttöön. Tavanomaisten toimintojen lisäksi sisäpihalla voi sijaita grillikatos, vil-
jelypalstoja ym. viihtyisyyttä lisääviä toimintoja. Kerrostalojen katot otetaan 
hyötykäyttöön asentamalla aurinkokennoja sekä osoittamalla yhteinen 
sauna ja kattoterassi ullakkokerrokseen.

Kerrostalokorttelit numeroina (sis. lähikeskuksen)
Kerrosala: 50000 - 60000 k-m2
Uudet asukkaat 1000 - 1200

perheasuntoja 60-120m2
opiskelija-asuntoja: miniyksiöt 16-20m2, yksiöt 25-35m2, 
 kaksiot 50-60m2, soluasunnot 70-100m2
senioriasuntoja 
Loft -asunnot +100m2 kattokerroksiin

 Kuva 4-32. Kerrostalokorttelit 1:1000

 Kuva 4-33. Robottipysäköiti asuinaluella

Robottipysäköinti

Robottipysäköinti sijaitsee sisääntuloväylän vieressä integroituna 
lähimpään kerrostalo-kortteliin. Robottipysäköinti toimii sekä perin-
teisille autoille että uusille itseohjautuville autoille. Yhden autopaikan 
tilantarve on noin 6m x 2,5m x 2m (ei sisällä koneistoa). Verrattuna 
esim. 100 m2 asuntoon, saadaan samaan tilaan 6 - 8  robottiauto-
paikka.
 

ESIMERKKIKORTTELI AK 1
Kortteli = 4570 m2

Townhouse = 8470 k-m2

Ek =1,85

Yhteinen piha = 1950 m2

Asunnot = noin 100kpl, 25-150 k-m2

Robottipysäköinti = 1 / 120 k-m2

 70 rp. paikkaa varattu korttelille
 8 kadunvartista vieraspaikkaa

Kuva 4-31. Tunnelmaku-
va: Hammarby Sjöstad, 
Tukholma, Ruotsi

Kuva 4-30. Tunnelmaku-
va: Sluseholmen, Tanska
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Asuinkortteli
Robottipysäköinti
Jättö / -noutopaikka

Robottipysäköintiyksikön tarjoamat palvelut:

Yksityiset paikat:
Kiinteähintainen määräaikainen pysäköintipaikka au-
tolle. 

Jaetun auton autopaikka:
Kiinteähintainen osakkuus autojen yhteisomistukseen. 

Vuokra-autoja:
Auton vuokraus. Maksu vain käytön mukaan. Auton sa-
tunnaisille käyttäjälle. 

Mahdollisuuksien mukaan robottipysäköinnistä vastaa-
va taho voisi olla vastuussa alueen sisäisen katuverkon 
ylläpidosta. Varat ylläpitoon kerättäisiin pysäköintipaik-
kojen ja autonvuokrauksen maksuista. 



Siirtolapuutarha-alue

Koroisten kaava-alueella sijaitsevaa peltoaluetta Vähäjoen ja rautatien välillä ehdotetaan 
siirtolapuutarha-alueeksi. Alueen koko olisi noin 5 hehtaaria.  Autoliikenne liityy pohjoi-
seen, Jokipellonkujaa pitkin Vanhalle Tampereentielle (tulevaisuudessa sen korvaavalle 
Halistenväylälle). Olemassa olevat pyörätiet, soratiet sekä jo rakenteilla oleva junaradan 
alikulku luo erinomaiset kevyen liikenteen yhteydet. Alueen halki kulkevat korkeajännite-
linjat asettavat jonkin verran rajoituksia rakennusten sijoitteluun.  Lisäksi junarata aiheuttaa 
meluhaittaa ja savisen maaperän takia myös huomattavia tärinähaittoja. Suunnitelmassa 
alueelle on sijoitettu 68 siirtolapuutarhamökkiä sekä palstaviljelyalueita. Siirtolapuutarhamök-
kien tontit ovat noin 250 - 350 m2 kokoisia. Palstaviljelyalueet ovat sijoitettuna korkejän-
nitelinjojen rakennuskieltoalueelle. Alueen pumppaamo toimii jatkossakin pumppaamona, 
mutta sen julkisivuja ehostetaan. Ehostetun pumppaamon viereen sijoittuu siirtolapuutarhan 
“keskus”, missä yhteiset tilat sijaitsevat. 

4.2.3 
T3 Siirtolapuutarha-alue

Kuva 4-36. T3 Yleissuunnitelma  1:2500
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Kuva 4-34. Tunnelmakuva Palstaviljelyä, Iso-Britannia

Kuva 4-35. Tunnelmakuva. Palstaviljelyä, Wiltshire, 
Iso-Britannia



4.2.4 
T4 Jokimaisema ja virkistys

Yleissuunnitelma

Kuva 4-37. T4 Yleissuunnitelma  1:2500
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4.2.4 
T4 Jokimaisema ja virkistys

Yleissuunnitelma

Tarkastelualueella 4 jokimaisemaan ei esitetä ollenkaan uusia rakennuksia. Kevyenliiken-
teen reittejä parannetaan ympärivuotiseen käyttöön ja niihin asennetaan valaistus. Va-
lasitus pyritään toteuttamaan niin että peltojen ja jokimaiseman “pimeä” ilme säylyy. 
Kevyenliikenteen väylät voidaan valaista matalilla ja pienillä ,mutta tiheään asetetuilla alas-
päin suunnattuilla valaisimilla, jotka eivät aiheuta valosaastetta.  Uusi siltayhteys ylittää Vähä-
joen hieman nykyistä siltaa yläjuoksuun, niin että muinaisjäännösaluetta ei tarvitse muokata 
enempää. Lähekkäiset kevyenliikenteen sillat lisäävät alueen mielenkiintoisuutta. 

Alueen toiminnat 

Alueelle sopii sijaintinsa ja houkuttelevuutensa puolesta kaikenlaista toimintaa, mutta maise-
malliset, historialliset ja luonnonsuojelua koskevat olosuhteet asettavat rajoituksia niille. Esi-
merkkejä alueelle mahdollisesti sopivat toiminnat ovat:

Askelmakivet

Halistenkosken alajuoksussa pääsee nykytilassa hyppimällä kiveltä toiselle matalan virtauk-
sen aikana. Kivet tosin ovat asettuneet hankalasti, mikä tekee hyppelystä hankalan. Aset-
tamalla muutamia kiviä uudestaan voidaan luoda polku joka johtaa kosken saarilta toisille ja 
lopulta toiselle rannalle. Saavutettavuuden kannalta tällä yhteydellä ei olisi merkitystä, sillä 
molemmat sillat ovat alle 100 metrin päässä. Polun tarkoitus on enemmän parantaa alueen 
virkistysarvoa sekä tuoda joen esille vesi elementtinä. Tulva-aikoina veden virtaus nousee 
vaarallisen korkeaksi, mutta askelmakivet toimivat sillä periaatteella että ne jäävät vedenpin-
nan alle ja katkaisevat reitin hyvissä ajoin ennen kuin virtaus nousee vaaralliselle tasolle. 

Köysilautta

Koroisten maatilan ja Ylioppilaskylän väliin saattaa kaava-alueen, ja etenkin siirtolapuutarha-
alueen kehittyessä, syntyä yhteystarve. Tällöin joen yli voisi kulkea kesäisin pieni käsin 
vedettävä köysilautta. 

Laidunmaat

Jokimaisema edustaa pitkään jatkuneen ihmistoiminnan muovaamaa jokivarsimaisemaa. 
Kaava-alueella avoin maisema on syntynyt lähinnä laiduntamisen vaikutuksesta. Nykyään 
osa jokimaisemasta on kuitenkin kasvamassa umpeen, ja lisäksi peltoviljelyyn käytetyt alueet 
supistuvat uuden rakentamisen myötä. Tästä syystä voisi olla toimivaa, sekä maisemallisten 
arvojen säilyttämiseksi, jokivarsien saamiseksi hyötykäyttöön että alueen mielenkiintoisuutta ja 
virkistysarvoa lisäävänä tekijänä, palauttaa joenvarret laidunkäyttöön. Alueelle mahtuisi 
ainakin neljä isohkoa aitausta, jotka voisivat toimia esimerkiksi lampaitten kesälaitumina. 

Muuta

Lisäksi alueelle voisi sopia picnic-paikkoja, fresbeegolf-rata, palstaviljelyä tai muita 
samankaltaisia toimintoja.  

Kuva 4-38. Askelmakivien sijainnit Kuva 4-40. Esimerkkikuva. Köysilautta, Gullkrona.

Kuva 4-39. Esimerkkikuva. Askelmakiviä, Dartmoor, 
Iso-Britannia
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4.2.5 
Koko kaava-alueen suunnitelmat

Yleissuunnitelma

Kuva 4-41. Yleissuunnitelma 1:5000
- 53 -

Kaava-alueen koko: 933540 m2 

(93,3 ha)

Uutta rakennuskantaa: 96350 k-m2

Pysyvä rakennuskanta: noin 8000 k-m2

Purettava rakennuskanta: noin 2000 k-m2

Nykyinen aluetehokkuus: EA = 0,0107
Uusi aluetehokkuus: EA = 0,1032

Uutta liiketilaa: 4750 k-m2

Uutta asuinkerrosalaa: 75000 k-m2

Uutta hybridikerrosalaa: 15000 k-m2

(asuin, toimisto tai liiketilaa)
Uutta palvelujen kerrosalaa: 800 k-m2

(päiväkoti)
Uusia siirtolapuutarhatontteja: 68 kpl 

Kerrostalokortteleiden tehokkuus: 
EAK = 1.50-2.20
Townhouse -kortteleiden tehokkuus 
ETH = 0.50-1-20

Pysäköintipaikkoja yht: noin 1000
Asuinalueen robottipysäköinti: 640
Asuinalueen maatasopysäköinti: 0
Asuinalueen vieraspaikkoja: 50
Liiketilojen RP pysäköinti: 92
Liiketilojen maantasopysäköinti: 180
Siirtolapuutarhan pysäköinti: 30
Päiväkodin vieraspysäköinti: 10
Urheilukentän pysäköinti: 30



Kuva 4-42. Rakeisuuskartta 1:5000
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4.2.5 
Koko kaava-alueen suunnitelmat

Rakeisuuskartta
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4.2.5 
Koko kaava-alueen suunnitelmat

Saavutettavuussuunnitelma

Punainen: autoliikenne
Sininen: bussiliikenne
Vihreä leveä: kevyenliikenteen pääväylät
Vihreä kapea: kevyeenliikenteen reitti
         : bussipysäkki
         : pyöräpysäköinti
         : maanpäällinen pysäköinti
         : robottipysäköinti 

Kuva 4-43. T2 Saavutettavuus 1:5000



5. 
Loppusanat ja kiitokset

Loppusanat

Tämän diplomityön tekeminen on ollut huomattavan opettavaista. Työsken-
nellessäni Turun kaupungilla olin yhteydessä moniin eri toimijoihin ja virano-
maisiin, ja sain sitä kautta mielestäni kattavan ja käytännönläheisen kuvan 
siitä, mitkä eri toimijat ja viranomaiset vaikuttavat kaavoitusprosessissa. 
Huomasin myös että se tiedon määrä, joka koskee tämän kokoisen kaava-
alueen suunnittelua, on aivan suunnaton. Eri lähestymistapoja ja olo-
suhteiden mittareita on monta, mutta eri arvojen vastakkainasettelussa vah-
vin ja selkein on usein valitettavasti taloudellinen mittari. Alueen laaja koko, 
eri toimijoiden ja olosuhteiden laaja kirjo, sekä suunnittelun pitkä tavoiteaika-
väli tekee eri arvojen puntaroinnin vieläkin epävarmemmaksi ja vaikeam-
maksi. 

Koroisten alueella on valtavasti potentiaalia, mutta todellinen haaste on 
alueen käsitteleminen kokonaisuutena, huomioiden kaikkia eri tekijöitä ja 
olosuhteita samanaikaisesti. Tasapainoisen kompromissin löytäminen eri 
teemojen välille on ollut hyvin haastavaa, mutta yhden teeman suunnittelu 
yksistään taas olisi tuottanut huomattavia haittavaikutuksia ja ristiriitaisuuksia 
teemoja yhteen sovittaessa. Melkein jokaisesta teemasta olisi ollut riittävästi 
ainesta omaan diplomityöhön, joten tässä työssä olen tutkinut eri teemoja 
vain sillä tarkkuudella, jota olen kokenut alueen kaavallisen suunnittelun 
kannalta tarpeelliseksi. Tuloksena on suunnittelupainoitteinen diplomityö, 
joka mielestäni antaa hyvät lähtökohdat Koroisten kaavamuutosalueen 
jatkosuunnittelua varten.

Kiitokset

Haluan esittää isot kiitokset kaikille jotka ovat tukeneet minua työssäni ja 
olleet tavalla tai toisella mukana tässä projektissa. Erityiskiitokset ohjaajal-
leni professori Helka-Liisa Hentilälle sekä Turun kaupungin puolelta yhteys-
henkilönä ja ohjaajana toiminneelle kaavoitusarkkitehti Christiane Esko-
linelle. Kiitos tuesta ja hyvästä ohjauksesta. Lisäksi haluan kiittää kaikkia 
Turun kaupungin ympäristötoimialan henkilökuntaa avusta ja siitä että teitte 
harjoittelujaksostani antoisan ja mukavan. Lisäksi haluan kiittää Kristinaa, 
perhettäni ja ystäviäni avusta ja tuesta.
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tien. Koroisten vanhimmat muinaisjäännöslöy-
dökset ovat peräisin vanhemmalta rooma-
laiselta rautakaudelta, noin 50-200 jkr.  
Koroisten alueen monta historiallisesti arvo-
kasta kohdetta on suojeltu maakuntakaavassa 
(Museokeskus, 2015) (Kähärä M,2014)

Koroistenniemi on hyvin merkittävä alue myös 
Turun historialle, sillä sitä pidetään Turun 
Kaupungin syntysijana. Paavi Gregorius IX:n 
käskystä piispanistuin siirrettiin vuonna 1229 
Nousiaisista Koroisiin. Varhaiskeskiajalla Koroi-
nen oli hetkellisesti Turun Kaupungin keskus-
ta, sekä maallisessa että hengellisessä mer-
kityksessä. Koroistenniemi oli suojattu vallilla ja 
siellä sijaitsi ainakin kirkko, kastelli ja piispan-
linna.  Pian alueen merkitys kutenkin väheni 
kun Tuomiokirkkoa alettiin rakentaa 1280-lu-
vulla ja kaupalliset toiminnat siirtyivät vähitel-
len perässä.  (Museokeskus, 2015) (Kähärä 
M,2014)

Koroistenniemen itäpuolella oleva Korois-
ten talo on vanha maatila, joka on edelleen 
käytössä. Se toimi piispan paikkatilana aina 
1500-luvulle, ja oli kirkon omistuksessa aina 
1900-luvulle asti. Nykyiset Koroisten maatilan  
talot ovat rakennettu 1700- tai 1800-luvulla. Se 
ja muut maatilaan kuuluvat rakennukset ovat 
säilyttäneet perinteisen ulkonäkönsä. Tila on 
hyödyntänyt ympäröiviä tasaisia alueita viljely-
alueinaan ja maisema on kautta historian ollut 

Perustietoa Koroisten kaava-alueesta 
Koroinen sijaitsee noin 2,5 km Turun keskustasta 
koilliseen. Kaavamuutosalue on noin 93,3 
hehtaarin kokoinen ja rajoittuu etelästä Aura-
jokeen, lännestä Toijalan junarataan, pohjoi-
sessa Räntämäen asuinalueeseen ja idästä 
Gregorius IX:n tiehen. Alueella asuu 30 henkeä 
(5.2015), kaikki omakotitaloissa. 

Alue on suurimmalta osaltaan joko viljeltyä 
peltomaata tai avointa luonnontilassa olevaa 
joenpengertä. Syvät joenuomat halkovat 
aluetta (Aurajoki, Vähäjoki, Topinoja). Maise-
maa dominoi myös Koroisten muunto-
asema ja sen kautta johdetut korkeajän-
nitelinjat. Aurajoen ja Vähäjoen risteyksessä 
sijaitsee Koroistenniemi, joka on merkittävä 
muinaisjäännösalue ja Turun kaupungin syn-
tysija. Koroistenniemen itäpuolella sijaitsee 
vanha Koroisten kylä, joka sisältää Korois-
ten kantatilan sekä muutaman asuintalon piha-
rakennuksineen. Kaava-alueen koillislaidas-
sa sijaitsee vähittäistavarakauppa Halisten 
S-market, pari ravintolaa ja kylmä-asema. 
Luoteiskulmassa sijaitsee epämääräinen alue, 
jossa on asumista, liiketiloja sekä hylättyjä 
rakennuksia. 

Koroisten historia  
Koroinen kuuluu yhteen Suomen merkittävim-
mistä arkeologista kokonaisuuksista. Alueella 
on ollut kiinteää asutusta jo rautakaudesta läh-

avointa niitty- tai peltomaisemaa. (Museoke-
skus, 2015) (Kähärä M,2014)

Koroisten muuntoasema ja sen yhteydessä 
olevat asuintalot rakennettiin vuonna 1928. 
Seuraavana vuonna muuntoasema otettiin 
käyttöön ja sitä kautta johdettiin sähköä 
Imatrankoskelta Suomen ensimmäistä 
110kV johtoa pitkin. Myöhemmin muunto-
asema toimi pitkään varasyöttöyhteytenä 
kunnes 2000-luvunalussa se palautettiin 
kantaverkkokäyttöön. Nykyään rakenus on 
suojeltu ja sen läpi syötetään 2/3 Turussa 
käytetystä sähköstä. (Turku Energia, 
2015)

Historialliset tielinjaukset
Sekä Koroistentie että Talvitie ovat pysyn-
eet suhteellisen paikoillaan ainakin vuodesta 
1787. Vanhin alueesta piirretty kartta ajoittuu 
tuohon vuoteen. Talvitie (merkitty karttaan: 
“vinterväg från Åbo åt Tavastland och Björne-
borg”, on talvisin kuljettava, peltojen tai niitty-
jen halki johtava linjaus, jota ei kesäaikaan, 
sulan maan aikaan näkynyt maastossa koko 
matkalta. Talvitien alkuosa on mahdolli-
sesti syntynyt jo 1100-luvulla, sillä sen aikaisen 
merenpinnan korkeuden takia muihin ilman
suuntiin pääsy oli estetty. Koroistentien yhteys 
Koroistenniemen ja Maarian kirkon väliin on 
mahdollisesti syntynyt 1200 luvulla Maarian 
kirkon rakennuttua. Topinoja oli silloin kapea 

merenlahti, jonka yli lienee ollut mahdollista 
rakentaa silta. (Museokeskus, 2015)

Rakennettu ympäristö
Eri rakentamisaikakaudet ja käyttötarkoitukset 
ovat luoneet eri alueille tyypillisen rakenteensa. 
Tämä näkyy selvästi kun värittää eri aikakau-
den rakennukset eri väreillä (Rakennusten rak-
entamisajankohdat).  Perinteisen orgaanisen ja 
kylämäisen rakeisuuden löytää vanhimmasta 
rakennuskannasta, ennen 1900-lukua raken-
netuista vanhoista kirkonkylistä ja kantatiloista. 
Kaava-alueen sisällä siihen kategoriaan lukeu-
tuu Koroisten maatila. Kaava-alueen rajalla 
sijaitsevat kategoriaan lukeutuvat Maariankirk-
koalue, Pyhän Katariinan kirkkoalue sekä Hal-
isten maatila. 1900-luvun alussa alue oli vielä 
kokonaan maaseutua mutta kaupungin lähei-
syys alkoi koroistua alueelle rakennettujen teol-
lisuus- ja infrastruktuurirakennuksien myötä. 
Barkerin tehdasympäristö rakentui pikkuhiljaa 
vuodesta 1898 alkaen. Turun Vesilaitos ja Halis-
tenkosken pato rakennettiin vuonna 1923 ja 
Koroisten muuntamo 1928. Vuosina 1939-1972 
alueella sijainnut savirata voidaan myös laskea 
tähän kategoriaan. Toisen Maailmansodan pää-
tyttyä 1945 Suomea vaivannutta asuntopulaa 
alettiin torjuta rakentamalla huomattava määrä 
rintamamiestaloja. Suurin osa näistä raken-
nettiin kaupunkien laidoille. Koroisten kaava-
alueen länsipuolella Kastun kaupunginosas-
sa on tyypillinen rintamamiestaloalue. Lisäksi 

Räntämäkeen rakennettiin muutama rintama-
miestalo 1950-luvun alussa, jonka jälkeen alue 
on rakentunut hiljalleen vuosikymmenten saa-
tossa. 1960-luvulta lähtien, voimistuvan autois-
tumisen myötä, syntyi kysyntää niin sanotuille 
automarketeille. Yksi automarkettialue syntyi 
vuosina 1965 alkaen Vanhan Tampereentien 
ja Kärsämäentien risteykseen kaava-alueen 
luoteiskulmaan. Melkein kaikki alkuperäiset 
rakennukset on purettu, mutta alueen luonne ja 
käyttö on pysynyt samana. 1970-luvun alussa 
Aurajoen eteläpuolelle rakennettu ylioppilasky-
lä luo rakeisuuskartalle tiiviin ja hyvin luonteen-
omaisen rakenteensa. Halinen on täydentynyt 
1990- ja 2000-luvulla kerros- ja rivitalolähiöillä. 
Nykyinen Halisten S-market on rakennettu 
vuonna 2000 ja alueen koillisosassa Koroisten-
kaaren varrella sijaitsevat liiketilat 2010-luvulla. 
(Muinaisjäännösrekisteri) (Museokeskus)

Kunnalliset palvelut
Kunnalliset palvelut alueella ovat lähinnä 
päiväkoti-, koulu-, sekä urheilupalveluja. Ha-
lisissa on keskittymä jossa sijaitsee koulu, 
kolme päiväkotia sekä urheilukenttä. Toinen 
keskittymä on Nummessa jossa on lukio, kaksi 
koulua, kaksi päiväkotia sekä urheilukenttä.

Virkistys ja kulttuuripalvelut
Virkistys- ja kulttuuripalvelut sijoittuvat hyvin 
vahvasti Aurajoen läheisyyteen. Ulkoilureitit 
kulkevat jokea pitkin ja lisäksi siellä on mm. 

ulkoilmakuntosali, koira-aitaus ja viljelypalstoja. 
Halisten kosken alajuoksu on suosittu kalastus-
paikkana. Koroistenniemen muinaisjäännös-
alue opasteineen sekä Koroisten maatilan tar-
joamat tapahtumat ja palvelut vastaavat pitkälti 
jokimaiseman kulttuurisesta tarjonnasta. 

Kaupalliset palvelut
Alueella on kaksi selvää kaupallisten palvelu-
jen keskittymää. Ensimmäinen alue sijaitsee 
Halisten S-marketista Koroistenkaarta pitkin 
kohti koillista. Täällä sijaitsee mm. kaksi päivit-
täistavarakauppaa, bensa-asema, muutama 
pieni erikoiskauppa sekä muutama tilaa vaati-
va erikoiskauppa, pari pika-ruokalaa, kampaa-
mo ja pub-ravintola. Toinen kaupallinen kes-
kittymä on alueen luoteiskulmassa. Siellä on 
mm. muutama iso päivittäistavarakauppa, pari 
bensa-asemaa, muutama pieni erikoiskauppa,
useampi isompi erikoiskauppa ja pari pikaruo-
kalaa. Lisäksi kaava-alueella on muutamia 
pienimuotoisia kaupallisia palveluja, esim. 
Koroisen maatilan kahvila ja ekokauppa. 

Luonto ja koettu ympäristö
Kaava-alue on luonteeltaan hyvin avara ja melko 
vehreä. Siksi aluetta kutsutaan “Turun keuh-
koiksi” ja sitä pidetään hyvin tärkeänä virkis-
tysalueena. Turun kokoisessa kaupungissa 
on poikkeuksellista, että tämän kokoinen alue 
on säilynyt rakentamattomana näinkin lähellä 
keskustaa.

Suomessa on yhteensä 156 valtakunnal-
lisesti arvokasta maisema-aluetta. Aura-
jokilaakso on yksi niistä ja ulottuu kaava-
alueen koko eteläisen puoliskon yli. Lisäksi 
alue on osa Aurajokilaakson kulttuurimaise-
maa, joka on yksi Suomen 27 kansallismaise-
masta. (Ympäristöhallinto)
  
Alue on tyypiltään viljeltyä jokivarsimaise-
maa, joka on muovautunut pitkään jatkuneen 
ihmistoiminnan seurauksena. Tämän kaltais-
ten maisema-alueiden arvon säilyttämiseksi 
ympäristöhallinto kehottaa kiinnittämään huo-
miota maankäytön suunnittelussa siihen, että 
alueen perinnebiotooppi säilyy, viljelymaisemat 
säilyvät avoimena ja vanhaa rakennuskantaa 
ylläpidetään. Joenuomat ovat kasvillisuudel-
taan herkät ja niissä kasvaa joitakin harvinai-
sia kasveja. Viime vuosikymmeninä eri puut ja 
pensaat ovat yleistyneet ja avoin maisema uh-
kaa umpeutua.

Koroinen alueena on suurimmalta osalta hyvin 
viihtyisä, joskin alueen korkeajännitelinjat ja 
aluetta rajaava rakennettu ympäristö 
heikentävät maisemallisia arvoja. Etenkin Hal-
isten S-marketin selkäpuoli näyttäytyy pelto-
maisemaan irrallisena ja epämiellyttävänä.

Liikenne
Kaava-alue on liikenteellisesti hyvin merkit-
tävässä osassa. Alueen halki kulkee niin sanot-

tu “välikehä”, joka alkaa satamasta ja kulkee 
Maarian Kirkkosillan, Mauno Tavastin kadun 
ja Gregorius IX:n tien kautta Hämeentielle asti. 
Maarian Kirkkosilta on itäisen Turun liikenteel-
linen solmukohta. Silta on vanha ja vain 5 metriä 
leveä. Kapean sillan lähellä on myös Suomen 
vilkkaimmaksi sanottu tasoristeys. Mauno Tav-
astin katu, joka kulkee pientaloalueen läpi, ei ole 
tarkoitettu pääkaduksi joten lisääntyvät liiken-
nemäärät haittaavat asuinalueen rauhallisuutta. 
Välikehän liikennemäärien on ennustettu nou-
sevan kaava-alueen joillakin osioilla jopa yli 80 
% vuoteen 2035 mennessä. (Turun kaupunki, 
suunnitteluyksikkö, 2015)

Toijalan junaradalla kulkee sekä matkustaja- 
että tavarajunia. Tavarajunaliikenne sisältää 
myös vaarallisten aineiden kuljetuksia, joka 
asettaa rajoituksia rakentamiselle radan lähei-
syyteen. Junaliikenne luo myös merkittäviä 
melu- ja tärinähaittoja radan läheisyyteen. 
Vuonna 2005 tehty tärinäselvitys osoittaa, että 
junaliikenteen aiheuttama tärinä ylittää VTT:n 
suositukset uuden rakentamisen tärinän ra-
ja-arvoista paikoin jopa yli nelinkertaisesti. 

Kaava-alueen läpi kulkee muutama kevyen 
liikenteen reitti. Pääteitä pitkin kulkee asfal-
toidut ja valaistut pyörätiet. Aurajoen rantaa 
pitkin, Koroistenniemen läpi ja Vähäjoen yli 
kulkee valaisematon ulkoilureitti. Tämä reitti 
on hyvin suosittu lenkkeilyyn ja ulkoilupolkuna. 
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pellolle noin 10-12m korkeuteen merenpinnas-
ta. Peltoja reunustavat jyrkät joenuomat (Aura-
joki, Vähäjoki ja Topinoja). Joenuomat ovat 
hyvin romahdusherkkiä ja veden virtaus syö 
jatkuvasti niitä. 

Pintavalumat
Noin kolmasosa alueesta koostuu jyrkistä joen 
uomista, joista pintavesi valuu nopeasti pin-
tavalumana jokiin. Pintavesivalumat jakautu-
vat melko tasaisesti ympäröiviin joenuomiin, 
muutamaa purkukohtaa lukuun ottamatta, jois-
sa virtaava vesi syövyttää joenuoman reunoja 
huomattavasti. Myös Halisten alueelta tulevan 
hulevesiputken purkukohta rasittaa joenuomaa. 
Alueen keski- ja itäosan peltoalue on hyvin ta-
saista savimaata, jonne vesi lätäköityy helposti 
sateen jäljiltä. Myös maaperän imukyky on 
alueella kohtalaisen huono. 

Hulevedet
Suurin osa alueen hulevesistä valuu pintaa 
pitkin suoraan jokiin. Alueella on suunnittelun 
kannalta kuitenkin kaksi huomioitavaa huleve-
siputkea, jotka kuljettavat hulevesiä Halisista 
sekä Topinojaan että Aurajokeen. Aurajokeen 
kuljettava hulevesiputki on alimitoitettu ja 
sen kapasiteetti ylittyy laskennallisesti kes-
kimääräin kerran kolmessa vuodessa. Kapa-
siteetin ylittyminen ei nykyisellään tuota isoa 
haittaa, sillä ylimääräinen vesi tulvii Gregorius 
IX:n tien viereiselle pellolle ja sieltä pintaa pit-

Liikenne (jatkuu) Nykytilassa se ei sovel-
lu ympärivuotiseen pyöräilyyn valaisemat-
tomuutensa, sekä Vähäjoen ylittävän sillan 
viereisen jyrkän mäen ja mutkan takia. Pyörätie 
sijaitsee muinaismuistoalueella, joten sen 
parantaminen vaatisi lisäselvityksiä. Sorapääl-
lysteistä Koroistentietä ja Virustietä käyttävät 
sekä autot että kevyt liikenne. Lisäksi alueen 
peltoja halkoo muutama epävirallinen polku, 
joista yksi on hyvin vanhan Talvitien jäänne.

Maaperä
Alueen maaperä koostuu pääosin savesta tai 
liejusavesta. Etäisyys kallioperään voi vaihdel-
la huomattavasti eri paikoissa. Etenkin alueen 
koillisosa on hyvin savinen. Syvimmillään lie-
jusavikerros siellä on yli 30 metriä. (Rakennet-
tavuusslevitysluonnos, 2015)

Alueen halki kulkee pohjois-etelä suuntai-
sesti osittain maanalainen hiekkamoreeni-
harju. Harju nousee maanpinnalle Koroist-
en maatilan ja Maarian kirkon kohdilta 
(HkM). Kallio nousee pintaan asti vain kah-
dessa kohdassa, ja niissäkin hyvin vähäi-
sesti. Toinen on noin 100m Maarian kirkkosil-
lasta etelään, jossa Vähäjoki on paljastanut 
pienen kallionyppylän. Toinen kohta on Halis-
tenkoski ja sen rannat.

Topografi a
Kaava-alue sijoittuu suurilta osin tasaiselle savi-

kin Aurajokeen. Halisista Topinojaan kulkeva 
hulevesiputki on riittävän kokoinen. (Pöyry Fin-
land Oy, 2015)

Päävesiputket
Alueen läpi kulkee kaksi päävesiputkea. 
Ensimmäinen on Turun vesilaitoksen vuon-
na 1977 rakennettu syöttövesiputki (V 600 
B 1977). Se voidaan siirtää kulkemaan al-
ueen läpi esim. hyödyntämällä tulevia katulin-
jauksia sekä jäte-, hule-, tai vesijohtokaivan-
toja. Etäisyys lähimpään rakennukseen pitää 
olla minimissään 5m. Toinen päävesiputki 
on Turun Seudun Veden juomavesijohto 
(V1000 SGB 2011), joka on tärkein koko Turun 
alueella sijaitsevista vesijohdoista. Sen läpi 
virtaa lähes kaikki Turun, Raision ja Naantalin 
kaupungeissa juotavat juomavedet. Putken 
siirtäminen ei tule kyseeseen ja sen matkalle 
on sovittu 10 metriä leveä pysyvä käytön-
rajoitus johon ei saa sijoittaa rakennusta tai 
muuta pysyvää rakennelmaa. Putkea on vau-
rioituessaan päästävä korjaamaan heti, ja 
silti siitä todennäköisesti vuotaisi huomattavia 
määriä vettä, ainakin yli 10000m3. Putken yli 
voi rakentaa tien mutta se vaati erikoiraken-
teita ja tulee huomattavan kalliiksi. Putkea voi 
käyttää viheralueena, kevyen liikenteen raittina 
tai vastaavaa, kuitenkin niin ettei putken päällä 
olevan maaperän geotekniset ominaisuudet 
muutu. (Turun Seudun Vesi Oy, 2015)(Turun 
vesilaitos)

Sähköinfra
Turussa käytetystä sähköstä 2/3 kulkee Koroist-
en muuntoaseman kautta, lisäksi asema on 
osana valtakunnallista korkeajänniteverkostoa, 
eli kyseessä on strategisesti hyvin merkittävä 
muuntoasema. Nykyinen muuntoaseman lait-
teisto on peräsin 2000-luvun alusta, joten 
rakennus säilyttänee käyttötarkoituksensa vielä 
pitkään.

Kaavalliset tavoitteet
Turun kaupunkiseudun maakuntakaava (2002) 
kattaa Turun, Kaarinan, Naantalin, Raision, 
ja Paimion kaupungit sekä Liedon, Piikkiön ja 
Ruskon kunnat. Maakuntakaava ohjaa kuntien 
maankäyttöä strategisilla, pitkän aikavälin 
tavoitteilla. Maakuntakaavan informaatio-
merkitys on kuitenkin vahvempi kuin sen 
ohjausmerkitys. 

Koroisten osalta maakuntakaavassa huomatta-
vin muutos nykytilaan on välikehän sijoittumi-
nen kaava-alueen halki. Maakuntakaavassa 
tieyhteys on merkitty 2+2 kaistaisena päätienä. 
Jo asemakaavoitusvaiheeseen edennyttä 
suunnitelmaa Koroistenkaaren jatkamista ohi-
kulkutielle ei ole merkitty maakuntakaavaan. 
Myöskään uutta asuin- tai liikerakentamista ei 
ole merkitty alueelle. Suurin osa alueesta on 
merkitty Valtakunnallisesti arvokkaaksi maise-
maalueeksi. Nykyisten markettien kohdat on 
merkitty vähittäistavarakaupan suuryksiköiksi. 

Nykyiset korkeajännitelinjat ja vesi pääjohdot 
ovat myös nykyisillä paikoillaan. Turun Kau-
punkiseudun rakennemalli (2012) ohjaa 
yleispiirteisesti Turun seudun kuntien tu-
levaa maankäytön suunnittelua, sekä osoittaa 
tavoitteet yhdyskuntarakenteen kehittymiselle 
pitkällä aikavälillä.

Koroisten kaava-alueelle kohdistuu raken-
nemallissa merkittäviä muutoksia. Alueelle 
on osoitettu uusi isohko pientaloalue, uuden 
tielinjauksen rakentamista, sekä välikehän 
suuntaisesti (Halistenväylä), että ohikulku-
tien suuntaan (Koroistenkaari). Jokimaisema 
on merkitty kehitettävänä kaupunkiseudun 
vihervyöhykkeenä. Kaava-alueen rajoie on 
myös osoitettu paljon kehitettävää. Kärsämäkeä 
kehitetään tiivistyvänä työpaikka-alueena 
ja joukko-liikenteen solmukohtana. Halista 
kehitetään lähikeskuksena, mutta merkityllä 
kohdalla ei toistaiseksi ole lainkaan kaupallisia 
palveluja, ainoastaan koulu ja pari päiväkotia. 

Turun kaupungin sisäistä maankäytön suunnit-
telua ja asemakaavoitusta ohjaa Turun Yleis-
kaava (2001). Yleiskaavan tavoitevuosi on 
2020.  

Kaava-alueen osalta yleiskaava osoittaa merkit-
tävää muutosta nykytilaan. Uuden Halisten-
väylän osuus välikehästä on merkitty kulkemaan 
alueen halki, ja siihen liitetty Koroistenkaari jat-

kuu aina Ohikulkutielle asti. Alueen kaakkois-
osaan on osoitettu merkittävän kokoinen ker-
rostalovaltainen palvelujen ja hallinnon alue. 
Sen yhteyteen on osoitettu urheilu- ja virkistys-
palvelujen alue, joka on kooltaan täysmittaisen 
urheilukentän kokoinen. Jokimaisema on jätet-
ty viheralueeksi ja se on merkitty maisemallis-
esti arvokkaaksi alueeksi.  Koroinen toimii pää-
viheryhteyksien solmukohtana.

Eri kaavojen eroavaisuudet ja yhtenäisyydet
Kaava-alueen kohdalta eri tason kaavat eroavat 
toisistaan huomattavasti etenkin alueen raken-
tamisen kannalta. Yhteistä niillä on välikehän 
kehittäminen sekä arvokkaan jokimaiseman 
suojeleminen ja jättäminen virkistyskäyttöön.

Kaava-alueen suunnitteluun vaikuttavia 
muutossuuntia
Koska alue valmistuu todennäköisesti aikai-
sintaan 10 vuoden päästä, on tarpeellista huo-
mioida kaupunkisuunnitteluun vaikuttavia muu-
tossuuntia, niin että suunnitelmat ovat toimivia 
myös pidemmällä aikavälillä.

Yhdyskuntasuunnittelussa korostetaan yhä 
enemmän asukasviihtyväisyyttä sekä kau-
punkirakenteen monipuolisuutta. Ilmastomuu-
toksen ja ympäristötietoisuuden lisääntymisen 
myötä ympäristöystävällisyys suunnittelun 

lähtökohtana kasvattanee vielä merkitystään. 
Kaupunkisuunnittelussa pyritään myös sekoit-
tamaan eri sosiaalisten luokkien asukkaita niin 
että alueen asukkaiden tuloluokka, ikärakenne, 
koulutustaso ym. olisi mahdollisimman moni-
puolinen. 

Aluetta koskevia muutoksia ovat lähimarket-
tien kehittyminen, sekä liikenteen ja erityisesti 
yksityisautoilun kehittyminen. 

Lähimarkettien tulevaisuus ja kehittyminen
Päivittäistavarakauppa on jatkuvan murroksen 
edessä. Verkkokauppa laajenee yhä voimak-
kaammin myös päivittäistavaramarkkinoille ja 
luo aivan uudet haasteet ja kilpailuehdot perin-
teisille päivittäistavarakaupoille. Tähän asti 
suuret marketit ovat pärjänneet hyvin kilpai-
lussa. Niiden kilpailuvalttina ovat olleet saavu-
tettavuus (etenkin autolla), valikoima, sekä iso 
volyymi ja sen mahdollistamat edulliset hin-
nat. Verkkokauppa on näissä kilpailukykyis-
empi kuin perinteinen päivittäistavarakauppa.
Saavutettavuus hoituu verkkoyhteyden kautta, 
joten fyysisesti verkkokauppa voi sijaita kau-
kana asiakkaista, alueella jossa vuokrakulut 
ym. ovat pienempiä. Näin myös verkkokaupan 
valikoima ja volyymi voi olla perinteistä päivit-
täistavarakauppaa laajempi. Tästä johtuen 

päivittäistavarakaupan on menestyäkseen 
lisättävä kilpailuvaltteja, joita verkkokaupalla ei 
ole. Näitä voi olla esim. henkilökohtainen palve-
lu, mahdollisuus kokeilla  tuotteita ja saada ne 
heti ostopäätöksen jälkeen käyttöön, ostamisen 
tekemisen houkuttelevaksi ajanvietteeksi, viih-
tyisässä ja mielenkiintoisessa ympäristössä, 
sekä tekemällä ostamisen myös sosiaaliseksi 
tapahtumaksi. Nämä kilpailuvaltit löytyvät jo 
yleensä kaupungin keskustoista, eli lähimarke-
tin tulevaisuus saattaa olla  jossain näitten kah-
den välissä. (NCSC, 2013) (Arovuori K, 2015)

Itseohjautuvien autojen kehittyminen
Viime vuosina itseohjautuvat autot, niin sano-
tut robottiautot, ovat kehittyneet nopeasti. Niitä 
on jo nyt kokeiltu liikenteessä Yhdysvalloissa. 
Suomen lainsäädäntö poikkeaa liikennettä 
koskien muista maista niin, että siitä puuttuu 
pykälä joka vaatii ajoneuvolle kuljettajaa. Näin 
ollen Suomi on yksi harvoista maista, jossa 
lainsäädäntö jo tällä hetkellä sallii itsestään 
ohjautuvia autoja muun liikenteen seassa. Trafi  
on käynnistänyt hankkeen (Toukokuussa 2015), 
jonka tarkoitus on mahdollistaa robottiautojen 
kokeilua tieliikenteessä Suomessa. Suomesta 
voi Trafi n hankeen myötä tulla robottiautoilun 
edelläkävijämaa. (Sippola J, 2015) (Wallace R, 
Sidberg G, 2012)(Naughton K, 2015)
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 Asuin ja palvelurakentamista yht: 121800m2 
 A: 101900m2, P 19900m2
 Tonttien myynti 10,4M€ 
 Asuinaluetta rajautuu pääväylään 600m.

 Asuin ja palvelurakentamista yht: 110400m2 
 A: 95200m2, P 15200m2
 Tonttien myynti 9,4M€ (*1)
 Asuinaluetta rajautuu pääväylään 970m 

 Uudesta alueesta syntyy yhtenäinen, monipuolinen ja keskeltä rauhallinen kokonaisuus.

 Välikehä jakaa uuden alueen kahtia ja hajauttaa toimintoja, lisää meluhaittoja ja estevaikutusta.

 Mahdollisuus rakentaa monipuolinen lähikeskus, jonka saavutettavuus hyvä autolla, julkisilla,  
 pyörällä sekä jalan. Perinteinen automarketti säilyy mutta sen selkäpuoli integroidaan asuin-
 alueeseen ja palveluja kehitetään vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

 Marketti jää teitten ympäröimäksi, selkäpuoli pääväylää kohden ja saavutettavuudeltaan heikkoon 
 asemaan. Aluetta on hyvin haasteellista saada viihtyisäksi ja marketin jatkokehittyminen on 
 rajallista. Marketin viereinen asuinalue on teitten ja pysäköintialueiden ympäröimä (*2)

 Uutta pääväylää: 1100m 

 Turun välikehä kiertää jyrkähkön mutkan ja lyhenee nykyisestä (Mauno  Tavastin Katu) 200m.
 Välikehä kaava-alueella  2100m, ajoaika :2 min 31 s.
 Liikennemäärillä painotettu keskimääräinen ajoaika: 2 min 0 s. 
 Välikehällä 4 risteystä.  

 Välikehän mutkan luo negatiivisen psykologisen vaikutuksen joka vaikeuttaa liikenteen siirtämistä 
 keskustasta välikehälle.

 Uutta pääväylää: 1300m 

 Turun välikehä lyhenee nykyisestä (Mauno  Tavastin Katu) 400m.
 Välikehä kaava-alueella  1900m, ajoaika :2 min 17 s.
 Liikennemäärillä painotettu keskimääräinen ajoaika: 1 min 55 s. 
 Välikehällä 3 risteystä 

 Paremmat edellytykset siirtää liikennettä pois keskustasta välikehälle.

 Kevyenliikenteen pääväylät turvalliset ja viihtyisät. Ne on erotettu Halistenväylästä ja kohtaavat   
 alueen lähikeskuksessa, joka toimii kevyenliikenteen ja julkisen liikenteen solmukohtana ja 
 tapaamispaikkana.

 Kevyenliikenteen pääväylät ovat turvalliset ja melko viihtyisät. Ne on erotettu Halistenväylästä ja  
 yksi kevyenliikenteen pääväylistä kulkee lähikeskuksen läpi. Marketin ja uuden asuinalueen yhteys 
 huono, eikä alikulkua voida rakentaa TSV:n putken takia.

 Julkisen liikenteen pysäkki sijoittuu keskelle lähikeskustaa . Reitti tekee mutkan.  

 Julkisen liikenteen ajoreitti hieman lyhempi mutta pysäkin viihtyisyys ja saavutettavuus huonompi.

 TSV:n vesiputki voidaan integroida osaksi kaupunkirakennetta.  

 TSV:n vesiputki jää rasitealueineen päätien viereen osittain hukka-alueena joka saatta jäädä ilmeeltään 
 lähiömäiseksi. 

 Hulevesireitit ja tulvavesireitit voidaan sijoittaa kulkemaan suurimmalta osalta maanpintaa pitkin. 

 Suurin osa hulevesistä voidaan johtaa maanpintaa pitkin. Pääväylä katkaisee marketilta tulevan 
 tulvavesireitin. 

 Historiallinen Talvitie voidaan säilyttää 640m pituisena.

 Alue voidaan suunnitella niin että historiallinen Talvitie jopa pitenee 900m pituiseksi, toki ylittäen 
 pääväylän.

Asuinalue ja asuminen

Lähikeskus

Autoliikenne

Kevyenliikenteen reitit ja joukkoliikenne

Kunnallistekniikka

Historialliset arvot

Asuinalue ja asuminen

Lähikeskus

Autoliikenne

Kevyenliikenteen reitit ja joukkoliikenne

Kunnallistekniikka

Historialliset arvot

Vahmimmaksi todettujen vaihtoehtojen 1 ja 
2 vertailu. Värikoodit esittävät subjektiivisen 
näkemyksen vaihtoehtojen vahvuuksista ja 
heikkouksista.
Vihreä: hyvä    Punainen: huono

MERKINNÄT
AK  = Kerrostalovaltainen asuntoalue
AP  = Pientalovaltainen asuntoalue
C    = Keskustatoimintojen alue
PK  = Kerrostalovaltainen palvelujen ja 
          hallinnon  alue
PAK= Kerrostalovaltainen asumisen, 
          palvelujen ja hallinnon alue
V      = Virkistysalue

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

SIIRTOLAPUUTARHA-ALUE

T2

VU

T2

VU

T2 V1 Yleisluonnos 1:5000

T2 V2 Yleisluonnos 1:5000
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Suunnitteluosion lähtökohdat ja teemat 
ovat syntyneet analysoimalla esiselvityk-
sestä saatuja tietoja alueen sisäisistä olo-
suhteista, alueeseen vaikuttavista ulkoi-
sista olosuhteista sekä alueeseen suurella 
todennäköisyydellä vaikuttavista tulevai-
suuden trendeistä. Analyysistä johdettuja, 
suunnittelun vahvoja yleispäteviä teemoja 
ovat uudentyyppisen lähikeskuksen kehit-
täminen sekä itseohjautuvien autojen ja ro-
bottipysäköinnin vaikutusten arviointi ja yh-
teensovittaminen kaupunkirakenteeseen. 
Lisäksi suunnittelussa on useampi, esisel-
vityksestä johdettu paikkakohtaisempi tee-
ma, kuten uuden asuinalueen suojaaminen 
pääteiden haittavaikutuksilta, “townhouse” 
-tyylisten kaupunkipientalojen sovittaminen 
alueelle, kevyenliikenteenväylien kehittämi-
nen sekä alueen virkistysarvojen paranta-
minen. Suunnitelman ratkaisut ovat sovellet-
tu erityisesti alueen olosuhteisiin. Liikenteen 
suunnittelu on kaava-alueen vahvin yksittäi-
nen teema, sillä uusi asuinalueen ja lähikes-
kuksen menestys on hyvin vahvasti uuden 
pääväylän toteutuksesta riippuvainen. Sik-
si Halistenväylän sijoittelua on tarkistettu 
useamman eri vaihtoehdon kautta. 



Kaava-alueen koko: 933540 m2 (93,3 ha)

Uutta rakennuskantaa: 96350 k-m2

Pysyvä rakennuskanta: noin 8000 k-m2

Purettava rakennuskanta: noin 2000 k-m2

Nykyinen aluetehokkuus: EA = 0,0107
Uusi aluetehokkuus: EA = 0,1032

Uutta liiketilaa: 4750 k-m2

Uutta asuinkerrosalaa: 75000 k-m2

Uutta hybridikerrosalaa: 15000 k-m2

(asuin, toimisto tai liiketilaa)
Uutta palvelujen kerrosalaa: 800 k-m2

(päiväkoti)
Uusia siirtolapuutarhatontteja: 68 kpl 

Kerrostalokortteleiden tehokkuus: EAK = 1.50-2.20
Townhouse -kortteleiden tehokkuus ETH = 0.50-1-20

Pysäköintipaikkoja yht: noin 1000
Asuinalueen robottipysäköinti: 640
Asuinalueen maatasopysäköinti: 0
Asuinalueen vieraspaikkoja: 50
Liiketilojen RP pysäköinti: 92
Liiketilojen maantasopysäköinti: 180
Siirtolapuutarhan pysäköinti: 30
Päiväkodin vieraspysäköinti: 10
Urheilukentän pysäköinti: 30

Yleissuunnitelma 1:2500
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Yleissuunnitelma 
Halistenväylä kiertää marketin pohjoispuolelta ja muodostaa näin suuren yhte-
näisen uuden rakennettavan alueen. Uusi lähikeskus sijoittuu nykyisen
marketin länsipuolelle. Marketti integroidaan osaksi uutta kaupunkirakennetta. Lähikes
kuksen keskipisteenä toimii mitoiltaan 60m x 50m kokoinen aukio. Uudelle alueelle on 
osoitettu yhteensä noin 75000 k-m2 asuinkerrosalaa sekä noin 4000 k-m2 uutta liiketi-
laa. Tämän lisäksi alueelle on lähikeskuksen yhteyteen osoitettu noin 5000 k-m2 kerro-
salaa, jonka voi tarpeen mukaan käyttää asumiseen, liiketiloina tai toimistotiloina, sekä 
10000 k-m2 kerrosalaa, jonka voi käyttää asumiseen tai toimistotiloina. U- muotoiset 3-4 
kerroksiset asuinkerrostalokorttelit muodostavat “suojavyöhykkeen” pääväylälle. Alueen 
sisäosaan on osoitettu pääosin 2-2½ kerroksisia “townhouse” -kaupunkipientalo- kortte-
leita. Kohti lounaisenpuolista pellonreunaa talot harvenevat ja talojen korkeudet laskevat 
1½ kerrokseen. Aivan reunassa on osoitettu paikkoja myös paritaloille sekä muutamille 
omakotitalolle. (1400 k-m2 ja 1350 k-m2) Yksi pienemmistä kortteleista alueen ytimessä 
on osoitettu päiväkodiksi (n. 800 k-m2). Alueen halki kulkee puisto- / virkistysalue, joka 
toimii myös kevyen liikenteen pääväylänä. Lähikeskuksen keskustamaista ilmettä on vah-
vistettu nostamalla aukiota reunustavia rakennuksia 6 kerroksisiksi. 

Rakennetun ympäristön tilahierarkia
Uuden alueen tilahierarkia on muodostettu siten että julkiset tilat muodostuvat aukolle, 
puistoihin  sekä kortteleiden väliin kaduille ja kujille. Julkiset tilat muodostavat näin tiheän 
ja selkeän verkoston joka takaa helpon liikkumisen alueella. Puolijulkisia tiloja ovat kortte-
leiden yhteiset sisäpihat ja yksityisiä tiloja “townhouse”- ja paritalojen omat pihat. 

Julkisten toimintojen jakautuminen
Eriluonteisten toimintojen sekoittaminen edesauttaa julkisen tilan monipuolista käyttöä ja 
viihtyisyyttä. Jahn Gehlin innoittamana alueelle osoitetut toiminnat ovat jaettu välttämättö-
miin, valinnaisiin ja sosiaalisiin toimintoihin. Välttämättömiä toimintoja käytetään alueen 
fyysisestä viihtyisyydestä huolimatta, joten kaupungintilan laadun määrittää hyvin pitkälle 
valinnaisten toimintojen määrä ja käyttöaste. Mikäli kaupunkitilan valinnaisten toimintojen 
määrä ja laatu on hyvä, seurauksena on sosiaalisten toimintojen yleistyminen. Sosiaalista 
toimintaa on sekä harkitut tapaamiset, esimerkiksi urheilu tai pubissa istuminen, kuten myös 
sattumanvaraiset tapaamiset, esimerkiksi tapaaminen bussipysäkillä tai viljelypalstalla. 
Pelkästään muitten ihmisten näkeminen ja kuuleminenkin voi olla sosiaalinen tapah-
tuma, ja siitä johtuen tärkeä kaupunkitilan tunnelman luojana.

Lähikeskuksen aukio toimii kaupunkitilana jossa mahdollisimman moni eri, ja eri-
lainen, toiminta on sijoitettuna. Välttämättömät toiminnat kuten työpaikat, asu-
minen, päivittäistavarakauppa, muut liikkeet, julkisen liikenteen pysäkit, kevyen liikenteen 
solmukohta ym. tuovat ihmisiä lähikeskukseen. Ravintolat, puisto, erikoitavarakaupat, kun-
tosali, ym. tukevat välttämättömiä toimintoja ja saavat ihmiset käyttämään aluetta vapaa-
ehtoisesti. Välttämättömien ja valinnaisten keskittäminen aukion ympärille lisäävät 
huomattavasti sosiaalisten toimintojen määrä ja todennäköisyyttä. 

Saavutettavuus
Asuinalueen autoliikenteen saavutettavuus toimii ulkosyöttöisesti, niin että asuin-
alue liittyy kahdesta liittymästä alueen ohi kulkevaan pääväylään. Alueella ei ole läpia-
jomahdollisuutta. Molempien liittymien sisääntulon vieressä on robottipysäköintitalot joi-
hin voi pysäköidä autonsa ja kävellä kotiin (maksimissaan 250m) tai antaa itseohjautu-
van auton itse pysäköidä siihen, vietyään ensin matkustajat kotiovelle. Lähikeskukseen 
pääsee sekä liikenneympyrästä että valoristeyksestä. Jättö- ja noutopysäköinti sijaitsee 
liikkeiden pää-ovien läheisyydessä ja tavallinen pysäköinti hieman kauempana.

Kevytliikenteen pääväylät on erotettu pääväylästä ja sen solmukohta sijaitsee lähikeskuk-
sen aukiolla. Alue on suunniteltu siten että alueen sisäinen liikkuminen, sekä yhteys ke-
skustaan pyörällä tai kävellen, on lyhempi ja suorempi kuin autolla. Alueen halki kulkee 
monta pienenpää yhteyttä, jotka mahdollistavat helpon, turvallisen ja nopean liikkumisen 
alueella.

Alueen julkisen liikenteen pysäkit ovat sijoitettu lähikeskukseen aukion yhteyteen. Julk-
isen liikenteen houkuttelevuutta on pyritty parantamaan sijoittamalla pysäkit lähikeskuk-
sen lämpimiin sisätiloihin, palvelujen läheisyyteen. 

Uusi monipuolinen lähikeskus
Lähikeskus toimii uuden alueen keskipisteenä. Lähikeskuksen keskelle sijoittuu aukio 
jossa alueen kaikki toiminnot kohtaavat (asuminen, liike- ja palvelu- ja hybriditoiminnot, 
toimistot, julkinen liikenne, kevytliikenne, puisto ym.). Aukio on kooltaan 50 m x 60 m ja 
sisältää useita eri toimintoja. Aukiolla on pieni puisto ja kuntoilupaikka, jotka on reunustet-
tu istumarkorkeudella olevilla muureilla. Aukion aurinkoisimpaan kulmaan on osoitettu 
paikka terassille. Kevyenliikenteen pääväylät kohtaavat alueella, ja solmupisteessä sijait-
see “opastekompassi”, joka toimii opastuksena ja myös kohtaamispaikkana. Aukiolla on 
runsaasti pyöräpysäköintipaikkoja. Turun Seudun Veden raakavesiputki kulkee aukion 
keskeltä ja sen rakentamiskeltoalueella sijaitsee ainoastaan kaksi kevyenliikenteen yli-
tystä sekä viheralueita.

T2 “Townhouse” -kaupunkitalot
Turussa ei tällä hetkellä ole ollenkaan aluetta jossa olisi townhouse -tyyppistä kau-
punkirakennetta, joten kysyntä kyseiselle asumismuodolle saattaa hyvinkin olla riittävä. 
Perheasuntoina toimimisen lisäksi townhouse -talot sopivat erinomaisesti myös opiskelija-
asunnoiksi. Yhden asunnon jakaa 3-6 opiskelijaa.

Townhouse -korttelit ovat 2-2½ kerrosta korkeita ja ne tuovat noin 440 uutta asukasta 
alueelle. Korttelit muodostavat melko umpinaisia kortteleita, joiden sisäpihat ovat jaettu 
niin että asunnoilla on sekä yksityiset pihat että yhteinen piha korttelin keskellä. Suurin 
osa asunnoista muodostuu 4, 5 tai 6 metriä levyisistä moduuleista. Tämä parantaa rak-
ennusvaiheen kustannustehokkuutta. Kortteleiden muodosta johtuen, mutta myös alueen 
mielenkiintoisen ilmeen synnyttämiseksi ja asuintotarjonnan monipuolisuuden lisäämisek-
si, korttelin kulmissa asunnot ovat yksilöllisiä.

Kerrostalokorttelit
Kerrostalokorttelit ovat sijoitettuna reunustamaan pääväylää ja lähikeskustaa. Korttelit 
ovat U-muotoisia ja avautuvat pois pääväylästä. Näin rakennusten muoto suojaa sisä-
pihoja liikenteen melulta ja pölyltä. Kerrostalokorttelit ovat 3-4 kerrosta korkeita (6 krs. 
lähikeskuksessa) ja ne tuovat alueelle noin 1000-1200 uutta asukasta (50000 - 60000 
k-m2), josta lähikeskuksen osuus on noin 100-300 asukasta. Robottipysäköintitalojen 
hoitaessa alueen pysäköinnin, voidaan kortteleiden sisäpihat ottaa kokonaan muuhun 
käyttöön. Tavanomaisten toimintojen lisäksi sisäpihalla voi sijaita grillikatos, viljelypalsto-
ja ym. viihtyisyyttä lisääviä toimintoja. Kerrostalojen katot otetaan hyötykäyttöön asenta-
malla aurinkokennoja sekä osoittamalla yhteinen sauna ja kattoterassi ullakkokerrokseen.

Robottipysäköinti
Robottipysäköinti sijaitsee sisääntuloväylän vieressä integroituna lähimpään kerrostalo-
kortteliin. Robottipysäköinti toimii sekä perinteisille autoille että uusille itseohjautuville 
autoille. Yhden autopaikan tilantarve on noin 6m x 2,5m x 2m (ei sisällä koneistoa). Ver-
rattuna esim. 100 m2 asuntoon, saadaan samaan tilaan 6 - 8 robottiautopaikka. Suun-
nitelmaan on merkitty kaksi lähikeskusta palvelevaa jättö- / noutopaikkaa. Ne sijaitsevat 
lähikeskuksen pääovien läheisyydessä ja toimivat sillä periaatteella että itseohjautu-
van auton matkustajat nousevat kyydistä jättöpaikalla, jonka jälkeen itseohjautuva auto 
pysäköi itsensä kauempana oleviin robottipysäköintitaloihin. Asioinnin jälkeen matkustajat 
kutsuvat auton noutamaan heidät kyytiin lähimmältä noutopaikalta. Mikäli itseohjautuvi-
en autojen kehittyminen viivästyy, voidaan alueet muotoilla myös tavallisiksi pysäköinti-
paikoiksi. Asuinalueen pihakaduilla on tasaisin välein levennyksiä, jotka on varattu jättö- / 
noutopaikoiksi. Ne toimii samalla periaatteella kuin lähikeskuksen jättö- / noutopaikat ja 
voidaan käyttää tavallisina pysäköintipaikkoina mikäli tarpeellista. 

Muut suunnitemat
Lisäksi maankäytön suunnitelmassa on laadittu suunnitelma hulevesien ohjaamiseksi, , 
suunnitelma rakentamisen vaiheistuksesta, tehty lista alueella sijaitsevista suunnittelua 
ohjaavista tekijöistä, laadittu suunnitelma kestävästä liikkumisesta sekä laadittu suunnitelma 
Aurajoen virkistysalueen parantamiseksi. Kaikessa suunnittelussa paikkasidonnaisuus on 
ollut tärkeänä lähtökohtana. Alueen lukuisia ominaisuuksia on pyritty arvoimaan yhdessä, 
ja niistä lähtökohdista luota suunnitelma joka toimii monitasoisena kokonaisuutena.

Liiketilat

Toimistotilat

Asuintilat

Julkiset tilat

Asuinkortteli
Robottipysäköinti
Jättö / -noutopaikkaHulevesiputki

Tulvareitti
Avo-oja
Hulevesipumppu
Viherpainanne

Kaupunkirakenteen muodostuminen 1:5000

Rakentamisen vaiheistus 1:5000

Julkisten toimintojen jakautuminen 1:5000

Lähikeskus 1:1000

Townhouse asuinkorttelit 1:1000

Asuinkerrostalokorttelit ja robottipysäköintilaitos 1:5000

Esimerkki lähikeskuksen toimintojen jakautumusesta

Townhouse -kortteleiden typologia

MERKINT˜, Selite, leveys
TH = Townhouse, 10m
K = Katutila, 4-5m
YP = Yksityiset pihat, 6-10m, edessa 2-5m

PIHA = Yhteiset pihat, 8-20m
KL = Kevyenliikenteen käytävä, 2-3m
VP = Viherpainanne, 1-10m
V/P= Viherkaista / pysäköinti, 2-3m

Punaiset: välttämättömät toiminnot
(työpaikat, päivittäiskaupat, toimistot, ben-
sa-asemat, päiväkodit, julkisen liikenteen 
pysäkit yms.) 

Siniset: valinnaiset toiminnot
(puistot, urheilu, ulkoilu, 
erikoiskaupat ja palvelut, yms.)

Vihreät: sosiaaliset toiminnot
(harkitut: ravintolat, pubit, puistot yms. sat-
tumanvaraiset: kevyen liikenteen solmu-
kohdat, julkisen liikenteen pysäkit yms.)

Vaalean oranssi: yksityiset pihat

Hulevesisuunnitelma 1:5000

Asuinkerrostalokorttelit ja robottipysäköintilaitos

Townhouse -korttin leikkaus A-A 1:1000

A

A
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Punainen: autoliikenne
Sininen: bussiliikenne
Vihreä leveä: kevyenliikenteen pääväylät
Vihreä kapea: kevyeenliikenteen reitti
         : bussipysäkki
         : pyöräpysäköinti
         : maanpäällinen pysäköinti
         : robottipysäköinti 

Saavutettavuussuunnitelma 1:2500
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Rakeisuuskartta 1:2500

Lintuperspektiivi uudesta asuinalueesta

Lintuperspektiivi Halistenväylästä

Lintuperspektiivi townhouse -korttelista

Lintuperspektiivi lähikeskuksen aukiosta 
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