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1 Perustiedot 
 

1.1 Suunnittelualue ja nykytilanne 
 
Suunnittelualue sijaitsee Turun ja Kaarinan rajan tuntumassa. Aluetta rajoittaa likimää-
räisesti Helsingin valtatie (moottoritie), Kurkelantie, Pyhän Katariinan tie, Kataraisten-
tie, Eteläkaari ja suunniteltu Skarppakullantie. 
 
Osayleiskaava-alue on pinta-alaltaan noin 520 hehtaaria. 
 
Kaarina: 
Uudenmaantien pohjoispuolella on uusiutuvaa yritysaluetta. Poikluoman pientaloalue 
muodostaa kaava-alueen kaakkoisosan. Kairiskulman kerrostaloalue on suunnittelualu-
een lounaisosassa. Uudenmaantien, Poikluoman, Kairiskulman ja Kairiskulmantien ra-
joittamalla sorakuoppien ja entisen panimon alueella on maankäyttö uudistumassa 
asuin- ja yritysalueeksi. 
 
Turku: 
Suunnittelualue on Uudenmaantien, Kaarinan rajan, Helsingin valtatien ja suunnitellun 
Skarppakullantien rajoittamalta osalta pääasiassa rakentamatonta ja asemakaavoittama-
tonta aluetta. Koivulan ja Haritun rakennetut alueet ovat suunnittelualueen osana liiken-
ne- ja palveluverkkokokonaisuuden järjestämisen vuoksi. 
 
Liite 1. Suunnittelualueen sijainti. 
 

1.2 Suunnittelutilanne 
 

1.2.1 Maakuntakaava 
 
Alueen maankäyttöä ja yleiskaavoitusta ohjaava taajamaseutukaava on vahvistettu 
7.10.1988. Turun kaupunkiseudun maakuntakaavatyö on parhaillaan käynnissä. Maa-
kuntakaavaehdotuksen nähtävilläoloaika päättyi 17.4.2001. Maakuntakaavalla on tar-
koitus korvata alueella aiemmin vahvistetut seutukaavat. 
 
Liite 2. Ote taajamaseutukaavasta. 
Liite 3. Ote Turun kaupunkiseudun maakuntakaavaehdotuksesta. 
 

1.2.2 Yleiskaava 
 
Suunnittelualueen Turun puoleisella osalla on kaupunginvaltuuston 11.12.2000 ja uu-
delleen 18.6.2001 hyväksymä (Ympäristökeskuksen oikaisukehotuksen vuoksi) yleis-
kaava. Yleiskaavasta tulevat voimaan vain ne alueet, joita valitukset eivät koske. 
Osayleiskaava-alue sisältää alueen, jolle kohdistuu valitus. 
 
Suunnittelualueen Kaarinan puoleisella osalla on Kaarinan kaupunginvaltuuston 
25.5.1998 hyväksymä koko Kaarinan yleiskaava. 
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Liite 4. Ote Turun yleiskaavasta. 
Liite 5. Ote Kaarinan yleiskaavasta. 
 

1.2.3 Asemakaava 
 
Suunnittelualueen Turun puoleiselta osalta asemakaava puuttuu suurelta osalta rakenta-
mattomalta alueelta. 
 
Suunnittelualueen Kaarinan puoleinen osa on kokonaan asemakaavoitettu lukuun otta-
matta Poikluoman asuntoalueen ja Kurkelantien välissä olevaa aluetta. 
 
Liite 6. Suunnittelualueen kaavoitustilanne. 
 

1.2.4 Rakennusjärjestys 
 
Turun kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa, ja se on tullut 
voimaan 1.1.1993. 
 
Kaarinan kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa, ja se on 
tullut voimaan 2.6.2001. 
 

1.2.5 Rakennuskielto 
 
Suunnittelualueella ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rakennuskieltoalueita. 
 

1.2.6 Pohjakartta 
 
Suunnittelualueesta on käytössä Turun ja Kaarinan kaupunkien laatimat digitaaliset 
pohjakartta-aineistot. 
 

1.2.7 Muut suunnitelmat 
 
Aluetta koskevat mm. seuraavat suunnitelmat ja selvitykset: 
− Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2000 
− Turun kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys 2000 
− Turun kaupunkiseudun joukkoliikennepainotteinen keskusvyöhyke 2000 
− Kaarinan päätieverkon liikennemeluselvitys, eteläosa 1997 
− Turun tavoite 2 –ohjelmaan kuuluvat projektit, mm. Rentukka ja Elävä Jaaninoja 
− Länsi-Suomen vesioikeuden vedenottolupa 29.9.1995 (1 300 m³/vrk), Länsi-

Suomen ympäristölupaviraston lupa johtaa vettä Jaaninojaan 1 300 m³/vrk vuodelta 
2000. 
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1.3 Maanomistus 
 
Turku kaupunki omistaa maata suunnittelualueella 192 ha ja Kaarinan kaupunki 48 ha. 
Seurakunnat omistavat maata suunnittelualueella 13 ha. 
 
Liite 7. Kaupunkien maanomistus. 
 

1.4 Väestö ja työpaikat 
 

1.4.1 Väestömäärä 
 
Turun väkiluku (31.12.2000) oli 172 561 asukasta ja asukastiheys 710 as/km2. Kaarinan 
väkiluku (31.12.2000) oli 20 175 asukasta ja asukastiheys 340 as/km2. Osayleiskaava-
alueen väkiluku (31.12.2000) oli 4 929 asukasta (Turku: 2507 asukasta (1,5 % koko 
kaupungin väkiluvusta), Kaarina: 2422 asukasta (12 % koko kaupungin väkiluvusta)). 
 
Turun yleiskaavassa esitetään Turun väestötavoitteeksi vuodelle 2020 185 000 asukasta. 
 
Taulukko 1. Asukasmäärät ja -tiheydet. 
 

 Asukasmäärä 
(31.12.2000)

asukastiheys 
(as/km2)

Turku 172 561 710
Kaarina 20 175 340

kaava-alue (Turku) 2 507 880
kaava-alue (Kaarina) 2 422 1 010
kaava-alue (yhteensä) 4 929 940

 
Liite 8. Nykyinen asukasmäärä osa-alueittain. 
 

1.4.2 Väestön ikärakenne 
 
Osayleiskaava-alueen nykyisen väestön ikärakenne on esitetty alla olevassa taulukossa. 
 
Taulukko 2. Väestön ikärakenne 31.12.2000. 
 

Ikäryhmä 0-6 v 7-16 v 17-64 v 65- v
Turku 7 % 9 % 67 % 16 %

Kaarina 10 % 14 % 65 % 11 %
Kaava-alue (Turku) 8 % 17 % 66 % 10 %

Kaava-alue (Kaarina) 9 % 13 % 65 % 13 %
Kaava-alue (yhteensä) 8 % 15 % 65 % 11 %

 

1.4.3 Työpaikat 
 
Osayleiskaava-alueella työskentelee tällä hetkellä noin 1200 henkilöä (n. 600 henk. Tu-
russa ja n. 600 henk. Kaarinassa) yli kymmenen työntekijän yrityksissä. Tällaisia yrityk-
siä on alueella n. 40. 
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Kaava-alueella suurimmat yritykset henkilömäärässä Turun puolella ovat Eniro Finland 
Oy, Treston Oy, Cleantime Oy ja Teleste Oyj. Kaarinan puolella suurimmat työllistäjät 
ovat Hj. Jousi Oy, Fazer Leipomot Oy ja Prisma Piispanristi. 
 
Liite 9. Toimipaikat ja henkilökunnan lukumäärät. 
 

1.5 Rakennettu ympäristö 
 

1.5.1 Kokonaisrakenne 
 
Osayleiskaava-alueen nykyinen rakennuskanta muodostuu pääosin asuinrakennuksista, 
jotka ovat keskittyneet Uudenmaantien eteläpuolelle. Hajanaisia asuinrakennuksia löy-
tyy lisäksi mm. Skanssin alueelta sekä yksittäisiä asuinrakennuskortteleja mm. Turun 
puolella Piispanristinkadun varrelta ja Kaarinasta Kurkelan alueelta. 
 
Palvelut sijaitsevat pääosin Kaarinan Piispanristin ja Turun Peltolan alueilla. 
 
Teollisuusrakennukset ovat keskittyneet Kaarinassa Piispanristin alueelle ja Turussa 
Peltolan alueelle. 
 
Liite 10. Kaava-alueen rakennuskannan jakautuminen. 
 

1.5.2 Maisemarakenne ja maisemakuva 
 
Maiseman selkärangan muodostaa Skanssin harjun jäänne, joka kulkee suunnittelualu-
een halki luoteis-kaakkoissuunnassa. Suunnittelualue on kuitenkin jo sen verran voi-
makkaasti rakennettua, ettei harjua hahmota kovin helposti. Harjun olemassaolon aistii 
parhaiten Turun puolella lähellä Skanssin liittymää, jossa siitä viestivät niin pinnan-
muodot kuin edustava mäntypuustokin sekä Koivulan länsilaidalla ja Kaarinan puolella 
Hartwallin alueen lounaispuolella. Tasainen laajahko viljelyslaakso sijoittuu harjun 
koillispuolelle jääden moottoritien ja Uudenmaantien väliin. 
 
Rakennetun maiseman rungon muodostavat Turun puolella Koivulan–Haritun omakoti-
alue, pohjoisosan moottoritiemaisema sekä Kaarinan puoleinen laajahko ja maisemal-
taan matalapiirteinen ja teollisuusvaltainen Piispanristin alue. 
 
Maisemakuvan kannalta vaikuttavimpia kohteita ovat aiemmin mainitut harjuun kyt-
köksissä olevat alueet. Uudenmaantiehen rajoittuva harjun reuna komeine mänty-
yksilöineen on todella edustava. Kokonaisuutena tuo käytöstä poistettu soranottoalue 
lampineen on hienoin rakentamaton alue suunnittelualueella. Se vaikuttaa erittäin kehi-
tyskelpoiselta virkistyskäytön näkökulmasta katsottuna. Koivulan länsilaidan asuinalue 
on istutettu hyvin maaston ja ympäröivään maisemaan ja muodostaa näin ollen harmo-
nisen kokonaisuuden. Kaarinan puolella Hartwallin alueen lounaispuolelle sijoittuva 
kerrostaloalue on niin ikään sijoittelultaan onnistunut, joskaan rakennuksissa itsessään 
ei ole juuri kehumista. Moottoritien ja Uudenmaantien väliin jäävällä peltoaukealla ei 
sen sijaan ole maisemallisia arvoja. Ainoastaan jättömaa-alueeseen rajoittuva metsäinen 
kumpare suunnittelualueen pohjoisosassa on kaunis ja säilyttämisen arvoinen. Piispan-
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ristin teollisuusalueen Uudenmaantiehen rajoittuva osa on ulkoasultaan sekava ja epäyh-
tenäinen. 
 
Liite 11. Maisema-analyysi. 
 

1.5.3 Asuntoalueet 
 
Pientaloalueet sijoittuvat pääosin suunnittelualueen Turun puoleisella osalla Koivulaan 
ja Harittuun. Kaarinan puolella pientaloalueita on Poikluomassa ja Turun rajan ja Kai-
riskulman tien välisellä alueella. 
 
Rivitalorakentaminen on sijoittunut Turun puoleisella alueella Koivulan lounaisosaan ja 
Haritun alueelle. Kaarinan puoleisella kaava-alueen osalla rivitaloja on Kairiskulman ja 
Poikluoman välisellä alueella (Saukonkatu) sekä Poikluoman alueella. 
 
Kerrostaloasutus on keskittynyt Turussa Haritun alueelle ja Kaarinassa Kairiskulman 
alueelle. 
 
Liite 12. Kaava-alueen asuinrakennuskanta. 
 

1.5.4 Teollisuus 
 
Pienteollisuutta on kaava-alueella runsasta. Teollisuus on keskittynyt Turun puolella 
Peltolan alueelle ja Skanssin alueelta löytyy yksittäisiä yrityksiä. Kaarinassa teollisuus 
on jakautunut kahtia Uudenmaantien etelä- ja pohjoispuolelle Piispanristin ja Kurkisuon 
alueille. 
 

1.5.5 Julkiset palvelut 
 
Kaava-aluetta lähinnä olevat aluekeskukset ovat: Kaarinan keskus, Turun Itäharju ja 
Kurjenmäki. Lähimmät lähipalvelukeskukset löytyvät Turussa Petreliuksesta ja Haritus-
ta sekä Kaarinassa Piispanristiltä. 
 
Liite 13. Julkiset palvelut. 
 

1.5.6 Kaupalliset palvelut 
 
Osayleiskaava-alueella on yksi päivittäistavarakaupan suurmyymälä Kaarinan Piispan-
ristillä. Lisäksi aivan alueen tuntumassa Turun Koivulassa on alakeskus, josta löytyy 
kaupallisia palveluja. Lisäksi kaava-aluetta palvelevia kaupan suuryksiköitä on Turun 
puolella Kupittaalla ja Itäharjussa sekä Kaarinan keskustassa. 
 
Kaava-alueella on useita koko kaupunkiseutua palvelevia erikoiskauppoja. 
 
Liite 14. Päivittäistavarakauppojen tavoitettavuus. 
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1.5.7 Virkistys 
 
Osayleiskaava-alueella sijaitsevat seuraavat liikuntapaikat: 
 
− Huhkolan ulkoilumaja 
− Koivula-Harittu-Huhkola –ulkoilureitistö 
− Peltolan kenttä 
 
Aivan osayleiskaava-alueen läheisyydessä sijaitsevat seuraavat liikuntapaikat: 
 
− Kaarinan tennishalli (tennis, sulkapallo, salibandy) 
− Kaurakadun kenttä 
− Petreliuksen uimahalli 
 

1.5.8 Rakennussuojelu ja kulttuurihistorialliset kohteet 
 
Maakuntamuseon tekemän selvityksen (Turun yleiskaavaa 2020 varten) mukaan 
osayleiskaava-alueella ovat seuraavat rakennussuojelukohteet: 
 
03/01 
kuvaus: Asuinrakennus ja sauna. G. Th. Chiewitz 1861 
osoite: Peltola-4, Seurakuntien puutarhan alue, Uudenmaantie 45 
Arvotus: paikallinen 
 
03/20 
kuvaus: Kaarningon pumppulaitos. Tiilinen 1900-luvun alun teollisuuslaitos ja siihen 
liittyvät rakennukset pihapiireineen 
osoite: Harittu-Koivula 1:1, Uudenmaantie/Rauvolantie 2 
Arvotus: paikallinen 
 
Osayleiskaava-alue rajoittuu luoteessa Skanssinmäen hautausmaa-alueeseen, joka kuu-
luu museoviraston valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennetun ympäristön kokonaisuuk-
siin. Alue on vanha hautausmaa, jolta löytyy Turun historiallisesti merkittävien henki-
löiden hautoja ja taidehistoriallisesti kiintoisia hautamuistomerkkejä. Lisäksi alueella 
sijaitsevat Ylösnousemus- ja Pyhän Ristin kappeli, jotka ovat rakennussuojelukohteita. 
 
Maakuntamuseon aineiston perusteella osayleiskaava-alueella sijaitsee seuraavat kiinte-
ät muinaismuistokohteet: 
 
SM 853083 Ryövärinvaha 
kuvaus: Turun kaupungin rajakivi vuodelta 1530, kivessä vuosiluku 1794. Risteysalu-
eella, jonne siirretty tietöiden yhteydessä. 
luokka: II 
 
SM 853084 Piispanristi 
kuvaus: Rapakivi, jossa hakattu risti. Kiveen liittyy perimätietoa, mahdollisesti keskiai-
kainen. 
luokka: II 
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Liite 15. Rakennussuojelu- ja muinaismuistokohteet. 
 

1.6 Luonnonympäristö 
 
Kokonaisuudessaan alue on melko tyypillistä taajama-asutusaluetta, jonka metsät ovat 
pääosin virkistyskäytössä ja pienialaisia sekä lisäksi paikoin käsiteltyjä ja roskaantunei-
ta. Pelto- ja puroalueet sijaitsevat niiden lomassa. 
 
Esitietoja ovat antaneet mm. vs. ympäristönsuojelusuunnittelija Kimmo Savonen Turun 
ympäristönsuojelutoimistosta. Maastotarkastukset ja -inventoinnit on tehnyt biologi 
Tuuli Lunnas Biota BD Oy:stä kesä-heinäkuussa 2001. 
 
Uhanalaista lajistoa ei osayleiskaava-alueelta ole löydetty. Harvinaisista lajeista mainit-
takoon Skanssin harjukosteikossa tunnetusti viime vuosina pesinyt mustakurkku-uikku, 
sekä harjualueella mahdollisesti esiintyvä metsänätkelmä, jota ei kuitenkaan maastoin-
ventoinnissa havaittu. 
 

1.6.1 Ilmasto ja topografia 
 
Alueen ilmastotyyppi on edullinen maamme olosuhteissa. Tälle mereisen ja mantereisen 
ilmaston vaihettumisvyöhykkeelle on tyypillistä meren lämpöoloja tasaava vaikutus 
vuorokausivaihtelujen osalta n. 10 km:n päähän ja vuosivaihteluiden osalta n. 30 km:n 
päähän. Suhteellisen leuto ilmasto vaikuttaa myös kasvillisuuteen; kasvukauden pituus 
on Turun seudulla n. 175 vrk ja vuoden keskilämpötila n. 5º C. 
 
Sademäärä alueella on kohtalainen, ja usein kevät ja alkukesä ovat epäsuotuisan kuivia. 
Turussa sataa n. 650-700 mm/v. Vallitsevat tuulen suunnat ovat Turun seudulla etelä ja 
lounas. 
 
Taajama-alueet sekä avoimet vesipinnat (mm. Jaaninoja) tasaavat alueen mikroilmasto-
oloja. Lämpimiä vyöhykkeitä muodostavat pienipiirteiset etelään, lounaaseen ja kaak-
koon viettävät rinteet. Peltoalueet ovat tuulelle arkoja. 
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Kuva 1. Keskilämpötila ja -sademäärä Turun lentoasemalla 1961-90 (Ilmatieteen laitos 1991). 
 
Topografialtaan kaava-alue on vaihteleva. Pääosin alueella on kuitenkin melko tasaista, 
luoteis-kaakkosuuntaisen Skanssinharjun sora- ja hiekka-alueet on hyödynnetty ja sitä 
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kautta maaston korkeuserot ovat tasoittuneet. Skanssinharjua reunustavat tasaiset pelto-
alueet purolaaksoineen sekä ympäröivästä maastosta selvästi kohoavat kallioalueet sekä 
niitä paikoin reunustavat moreeniselänteet. 
 

1.6.2 Maa- ja kallioperä 
 
Maa- ja kallioperältään kaava-alue on vaihteleva. Keskeinen osa alueesta on maaperäl-
tään sora- ja hiekkavaltaista, mikä on myös verraten harvinaista Turun kaupunkiseudul-
la. Pellot sijaitsevat valtaosaltaan savialueilla, joiden välillä sijaitsee kallio- ja mo-
reenikohoumia. Soita ei alueella esiinny kuin hyvin pienialaisina painaumina. 
 
Pohjois- ja eteläosassa alueella on tyypillisiä syväkivilajeja (mm. mikrokliinigraniittia ja 
granodioriittia), joiden välissä on itä-koillissuuntaisia pintasyntyisiä ja metamorfoitunei-
ta kivilajijuonia (mm. kiillegneissi- ja amfiboliitti). Kalliopaljastumia on jonkin verran. 
 
Liite 16. Maaperä. 
 

1.6.3 Vesisuhteet ja kasvillisuus 
 
Merkittäviä pintavesialueita ei kaava-alueella ole. Paikoin pohjavesi ulottuu pintaan 
pieninä lampina tai kosteikkoina soranottoalueilla. Alue kuuluukin pääosin Kaarningon 
I-luokan pohjavesialueeseen. Lähinnä peltojen keskellä sijaitsee joitakin puroja tai ojia, 
joista merkittävin on Jaaninoja kaava-alueen pohjoisosassa. 
 
Alueen metsät ovat melko pienialaisia, ja ihmisvaikutteisia tuoreita kangasmetsiä. Mo-
nin paikoin puustoa on harvennettu ja purot on perattu. Myös mäntytaimikoita esiintyy. 
Haukanmäellä on suhteellisen luonnontilaista mäntyvaltaista kalliokangasmetsää. Alu-
eella on myös muutamia rehevämpiä lehtomaisia metsälaikkuja, mutta laajempia lehto-
alueita alueella ei esiinny Koivulan pähkinärinnettä lukuun ottamatta. Alueella on myös 
useita maisemallisesti arvokkaita puita tai puuryhmiä. 
 
Osayleiskaava-alueen kasvillisuus on suhteellisen monipuolista: pähkinälehto, lehto-
laikkuja, Skanssin harjumetsät, niitty-, kosteikko- ja kalliokasvillisuutta. Alueen rehe-
vintä kasvillisuutta edustaa Koivulan edustava ja luonnonsuojelulain mukainen päh-
kinäpensaslehto. 
 
Skanssi–Piispanristin osayleiskaava-alue kuuluu hemiboreaaliseen kasvillisuusvyöhyk-
keeseen. 
 

1.6.4 Luonnonmaisema 
 
Laajemmassa maisemallisessa mielessä alue kuuluu Turun saaristorannikon maisema-
alueeseen, joka sijaitsee saariston ja mantereen vaihettumisvyöhykkeellä, ja jolle ovat 
tyypillisiä sisäsaariston suurten saarten ja saaristojen lisäksi savipohjaiset ja viljavat jo-
kilaaksot, jotka on otettu lähes kokonaan viljelykseen. 
 
Paikallista luonnonmaisemaa muovaavat luoteis-kaakkosuuntainen Skanssinharjun 
jäänne, sitä reunustavat tasaiset peltoalueet purolaaksoineen, ympäröivästä maastosta 
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selvästi kohoavat kallioalueet, sekä niitä paikoin reunustavat moreeniselänteet. Alue on 
kuitenkin jo sen verran laajasti rakennettu, että varsinaista luonnonmaisemaa on hyvin 
rajoitetusti jäljellä. 
 

1.6.5 Luontokohteet 
 
Luonnontilaisinta osaa edustaa kaava-alueen kalliometsät ja Koivulan pähkinälehto. 
Luonnon- ja maisemansuojeluarvoja omaavista kohteista on esitetty ohessa lyhyt koh-
dekuvaus (kohteet 1-13), nykyinen maankäyttö (yk = yleiskaava, ak = asemakaava) sekä 
maankäyttösuosituksia. Kohteet on merkitty kartalle liitteessä 17. 
 
Liite 17. Luontoselvitys. 
 
LUONTOKOHTEET 
 
1. Ammattikorkeakoulun lampi 
 
Ammattikorkeakoulun itäpuolella oleva pieni puiden ympäröimä lampi. Ympäristössä 
on koulun parkkipaikka, omakotitaloja, hiekkainen kenttä ja pieniä peltoalueita. Lam-
men lähiympäristö on hieman roskainen: kaatunut likainen puistonpenkki, sammaloitu-
nut vanha kaivonrengas. Lampeen on heitetty roskia ja vesi on sameata, pinnalla kasvaa 
pikkulimaskaa. 
 
Lammen ympärillä kasvaa haapoja, koivuja, kuusia ja pajuja. Yksi koivu on vanha ja 
kaarnoittunut sekä lammen ylle kaartuva vanha paksuoksainen paju antaa maisemalle 
elävyyttä. Lammen rannat ovat puistomaista heinikkoa, jossa kasvaa muutama pensas 
(mm. mustaherukka), ja jonka lajisto on vaatimatonta ja joutomaille tyypillistä: voikuk-
ka, niittynurmikka, nokkonen, koiranputki, rönsyleinikki, valkoapila, peltokorte, pihara-
tamo, huopaohdake, pujo, metsälauha. Myös muutamia kosteampien paikkojen lajeja 
esiintyy: mm. mesiangervo, ranta-alpi ja leskenlehti. 
 
Kohde on vaatimaton ja kasvillisuudeltaan tavanomainen, sekä kulunut ja roskainen. 
Arvo on siinä, että kohde on läheisen ympäristön ainoa lampi. Roskat poistamalla lam-
men ympäristöstä saataisiin melko viehättävä. 
 
Nykyinen maankäyttö: YO (ak) 
Maankäyttösuositus: VL/s, paikallisesti arvokas luonnonsuojelukohde (sl-3); lampi olisi 
kunnostettava. 
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Kuva 2. Ammattikorkeakoulun lampi. 
 
2. Rajakivenpuisto 
 
Teiden välissä oleva mäntyvoittoinen sekapuustoinen lehtolaikku, jossa kasvaa noin 
kahdeksan pähkinäpensasta. Alue on rajattu pähkinäpensaiden esiintymisen mukaan, 
ulkopuolelle on rajattu lisääntynyttä puutarhavaikutusta omaavat alueet. Alueen puus-
tossa on kilpikaarnaisia mäntyjä, koivuja, raita, nuoria vaahteroita ja nuoria kuusia. Pen-
saskerros on kohtalaisen tiheä; lajistoon kuuluvat tuomi, pähkinäpensas, taikinamarja, 
punaherukka, terttuselja, pihlaja sekä läheisistä pihoista levinnyt pihasyreeni. 
 
Kenttäkerros ilmentää paikoin käenkaali–oravanmarja-tyypin (OMaT) tuoretta lehtoa, 
joskin lajisto on vaatimatonta koostuen mm. valkovuokosta, sudenmarjasta, vuohenput-
kesta, metsäalvejuuresta, metsäkortteesta ja kevätleinikistä. Kulttuurivaikutusta ilmen-
tävät kyläkellukka ja litulaukka. Alueelle on tuotu puutarhajätteitä läheisistä taloista ja 
alueen läpi kulkee polku. Kohteen arvo on kymmenkunnassa pähkinäpensaassa ja koh-
detta voidaan väljästi tulkiten pitää metsälain mukaisena rehevänä lehtolaikkuna. 
 
Maankäyttö: P (ak) 
Maankäyttösuositus: paikallisesti arvokas metsälain mukainen rehevä lehtolaikku (slm-

rll3). 
 
3. Lauritsanpuiston koillisrinteen pähkinäpensasesiintymä 
 
Lauritsanpuiston koilliseen loivasti viettävällä rinteellä rinteen alaosassa kasvaa kuivas-
sa lehdossa harvakseltaan pähkinäpensaita aivan läheisten talojen pihojen tuntumassa. 
Koska kohteen kasvillisuustyyppi ei eroa selvästi ympäröivän metsän kasvillisuudesta 
on kohde rajattu pähkinäpensaiden esiintymisen mukaan. 
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Puusto on harvahkoa männikköä, jossa sekapuina esiintyy siellä täällä kuusia, koivuja ja 
haapoja. Pensaskerros on paikoin hyvinkin tiheä koostuen pähkinäpensaista, pihlajista, 
haavan, kuusen ja tammen taimista, sekä muutamasta nuoresta metsälehmuksesta. 
 
Kenttäkerros on alueelle tyypillistä vähälajista nuokkuhelmikkä–linnunherne-tyypin 
(MeLaT) kuivaa lehtoa. Runsain laji on kielo, tämän ohella esiintyy mm. metsäkastikka, 
oravanmarja, sananjalka, metsätähti, kevatpiippo, nuokkuhelmikkä, valkovuokko, syylä-
linnunherne ja aho-orvokki. 
 
Rinne on paikoin lievästi kivinen ja joitakin lohkareita on siellä täällä. Kohteen kasvilli-
suus erottuu ympäröivän metsän kasvillisuudesta vain pensaskerroksen osalta, jossa 
esiintyy pähkinäpensaita. Kenttäkerroksen kasvillisuus ei erotu ympäröivästä kasvilli-
suudesta, mutta kohdetta voidaan silti pitää metsälain kohteena ’rehevä lehtolaikku’ 
pähkinäpensaiden takia. 
 
Nykyinen maankäyttö: VL/AO (ak) 
Maankäyttösuositus: paikallisesti arvokas metsälain mukainen rehevä lehtolaikku (slm-

rll3). 
 
4. Kairiskulman ojanvarsi 
 
Kairiskulmassa olevan ojan varressa kasvaa tuoretta ja kosteaa puronvarsilehtoa, jonka 
kasvillisuus on rehevämpää kuin ympärillä olevan kuivan lehdon kasvillisuus. Puusto 
on kuusivaltaista sekametsää, jossa kuusen seassa kasvaa haapaa, rauduskoivua ja män-
tyä. Pensaskerros on paikoin tiheä koostuen tuomesta, pihlajasta, taikinamarjasta, va-
delmasta ja muutamasta matalasta tervalepästä. Kenttäkerroskoostumus vaihtelee; pai-
koin on runsaasti metsäkortetta, paikoin saniaisia ja toisaalla taas erilaiset ruohot ovat 
runsaita. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. metsäimarre, jänönsalaatti, mesiangervo, rön-
syleinikki, metsäimarre, hiirenporras, keltamo, suo-ohdake, leskenlehti, lehtoarho, suo-
putki, ranta-alpi, sudenmarja, lehtonurmikka, metsäkastikka, orvontädyke ja peltokorte. 
 
Kohde ei ole luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen puro, vaan muistuttaa lähinnä 
ojaa, joten metsälain vaatimuksia kohde ei täytä. Ojan ympäristön kasvillisuus on kui-
tenkin ympäristön kasvillisuudesta poikkeavaa rehevyydessään, joten kohde tulisi huo-
mioida ympäristön monimuotoisuutta lisäävänä alueena. 
 
Nykyinen maankäyttö: P/T (ak) 
Maankäyttösuositus: VL/s, paikallisesti arvokas luonnonsuojelukohde (sl-3). 
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Kuva 3. Kairiskulman ojanvarsi. 
 
 
5. Kairiskulman lohkareikko 
 
Kymmenkunnasta isosta teräväsärmäisestä lohkareesta muodostuva kallion päällä oleva 
lohkareikko. Ympäristö on kulunut ja roskaantunut. Lohkareikko on ilmeisesti suosittu 
lasten leikkipaikka. Ympäröivä alue on kalliomännikköä sekä avokallioita. Kasvillisuus 
esiintyy laikkuina avokallioalueiden välissä. Kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat mm. 
kanerva, puolukka, metsälauha ja rohtotädyke. Kallioilla on sammallaikkuja joissa kas-
vaa mm. kalliotierasammal ja kivikynsisammal. 
 
Lohkareikon vierestä kulkee voimalinja. Alueen kuluneisuuden ja roskaantuneisuuden 
takia lohkareikko ei täytä metsälain vaatimuksia, mutta on muuten maisemallisesti ko-
meana muodostumana huomioitava kohde. 
 
Nykyinen maankäyttö: P/VL (ak) 
Maankäyttösuositus: paikallisesti arvokas maisemansuojelukohde (ma-3). 
 
 
6. Lauritsanpuiston itärinteen pähkinäpensasesiintymä 
 
Lauritsanpuiston itärinteessä rinteen alaosissa alueen läpi kulkevan kävelytien molem-
min puolin kasvaa joitakin kymmeniä pähkinäpensaita. Pensaita on enemmän kohteen 
etelä- ja pohjoisosassa keskiosan pensaiden ollessa harvemmassa. Kohteeseen liittyy 
myös pieni laikku pähkinäpensaita varsinaisen esiintymän pohjoispuolella erillisenä 
esiintymänä. Koska kohteen kasvillisuustyyppi ei eroa selvästi ympäröivän metsän kas-
villisuudesta on kohde rajattu pähkinäpensaiden esiintymisen mukaan. 
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Kohteen puusto on sekapuustoa koostuen männyistä, koivuista ja haavoista. Kävelytien 
reunalla kasvaa kolme isoa metsälehmusta. Pensaskerros on tiheähkö muodostuen pihla-
jasta, pähkinäpensaasta, vadelmasta, taikinamarjasta, joistakin katajista sekä haavan, 
koivun ja tammen taimista. 
 
Kasvillisuustyyppi on alueelle tyypillistä nuokkuhelmikkä–linnunherne-tyypin (MeLaT) 
kuivaa lehtoa, jonka lajimäärä on niukahko. Kenttäkerroksessa esiintyviä lajeja ovat 
metsäkastikka, kielo, oravanmarja, valkovuokko, sudenmarja, metsäalvejuuri, nuokku-
helmikkä, sormisara, sinivuokko, kalliokielo, metsätähti ja syylälinnunherne. Rinteen 
alaosassa kulkee oja, jonka varressa kasvillisuus on kosteampaa kuin ylemmässä rin-
teessä. Alueen läpi kulkee kävelytie ja pari pienempää polkua 
 
Kohteen kasvillisuustyyppi eroaa merkittävästi ympäröivän metsän kasvillisuudesta 
vain pensaskerroksen osalta, jossa esiintyy pähkinäpensaita. Kenttäkerroksen kasvilli-
suus ei eroa ympäröivästä kasvillisuudesta, mutta kohdetta voidaan silti pitää metsälain 
kohteena ’rehevä lehtolaikku’ pähkinäpensaiden esiintymisen takia. 
 
Nykyinen maankäyttö: VL/AO/AR (ak) 
Maankäyttösuositus: paikallisesti arvokas metsälain mukainen rehevä lehtolaikku (slm-

rll3). 
 
7. Skanssinmäen koillispuolella oleva kallio 
 
Paikoin jyrkkärinteinen mäen lakialue, jossa on avokallioita, kalliomännikköä ja vaati-
mattomia pieniä ketolaikkuja. Huipulla ja rinnealueilla on paikoin kivisyyttä. Puusto on 
matalaa kalliomännikköä, jossa on vanhoja kilpikaarnaisia ja vänkyräoksaisia yksilöitä. 
Pensaskerroksessa on muutamia katajia, pihlajia ja rauduskoivuja. 
 
Kenttäkerros on laikuttain kalliopainaumissa ja ketolaikuissa. Ketojen lajistoon kuulu-
vat metsälauha, mäkitervakko, ahosuolaheinä, nurmirölli, kivikkoalvejuuri, kalliokielo, 
isomaksaruoho, huopakeltano, rohtotädyke, kielo, keltamaksaruoho, mustikka ja puo-
lukka. 
 
Kallioilla sammal- ja avokalliolaikut vuorottelevat. Esiintyviä sammalia ovat mm. kal-
liotierasammal, kivikynsisammal ja karvakarhunsammal. 
 
Kohteella on jonkin verran lahopuuta; pari kaatunutta mäntykeloa. Luonnontilaa pilaa-
vat kuluneisuus ja lievä roskaantuneisuus. 
 
Kohde on melko monipuolinen mäen lakialueen kallio. Sieltä löytyy vanhoja mäntyjä, 
ketolaikkuja, jyrkkiä rinteitä, kivisyyttä ja lahopuuta. Näin ollen kohteen voidaan katsoa 
täyttävän metsälain kallioalueille asettamat vaatimukset vaikkakin luonnontila on kärsi-
nyt kulutuksesta. 
 
Nykyinen maankäyttö: V (yk) 
Maankäyttösuositus: paikallisesti arvokas metsälain mukainen vähätuottoinen kallio 
(slm-ka3). 
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8. Skanssinmäen länsipuolen pähkinäpensaat 
 
Skanssinmäen länsipuolella olevan mäen loivassa alarinteessä kasvaa harvakseltaan n. 
15 pähkinäpensasta kuivassa lehdossa. Kohde on rajattu pähkinäpensaiden esiintymisen 
mukaan. Lehdon puusto on havupuuvaltaista kuusen ja männyn ollessa runsaimmat 
puulajit. Seassa on jonkin verran koivuja ja haapoja sekapuina. Puusto on kohtalaisen 
vanhaa; männyissä on kilpikaarnaisuutta ja koivuissa kaarnottuneisuutta. Pensaskerrok-
sessa on pähkinäpensaiden lisäksi runsaasti pihlajia sekä muutamia katajia ja vaahteran 
taimia. Pähkinäpensaat ovat hyväkuntoisia ja paikoin kookkaita, joskin kohtalaisen har-
voja. 
 
Kenttäkerroksen lajisto ilmentää alueelle tyypillistä niukkalajista nuokkuhelmikkä–
linnunherne-tyypin (MeLaT) kuivaa lehtoa. Yleisin laji on kielo, jonka lisäksi esiintyy 
metsäkastikkaa, sananjalkaa, metsätähteä, kevätpiippoa, syylälinnunhernettä, valko-
vuokkoa, oravanmarjaa, lillukkaa ja metsäkurjenpolvea.  
 
Kohteen luonnontilaan ovat vaikuttaneet muutamat alueen läpi kulkevat polut. Alueella 
ei ole lahopuuta ja luonne on avara ja ”puistometsämäinen”. Kohteen kasvillisuustyyppi 
eroaa selvästi ympäröivän metsän kasvillisuudesta vain pensaskerroksen osalta, jossa 
esiintyy pähkinäpensaita. Kenttäkerroksen kasvillisuus ei eroa ympäröivästä kasvilli-
suudesta, mutta kohdetta voidaan silti pitää metsälain kohteena ’rehevä lehtolaikku’ 
pähkinäpensaiden takia. 
 
Nykyinen maankäyttö: V (yk) 
Maankäyttösuositus: paikallisesti arvokas metsälain mukainen rehevä lehtolaikku (slm-

rll3). 
 
9. Korsuvuoren läheinen tammimetsikkö 
 
Korsuvuoren länsipuolella pellon reunamilla on metsikkö, jossa muun puuston seassa 
kasvaa runsaasti tammia. Järeämpiä tammia on alueella kolmisenkymmentä ja lisäksi 
esiintyy runsaasti nuoria riukumaisia yksilöitä sekä taimia. Kohteen puusto on paikoin 
harvanlaista koostuen järeistä koivuista, tammista, männyistä ja haavoista. Yksi metsä-
lehmuskin alueelta löytyy, juurellaan pari nuorta yksilöä. Alispuustossa kasvaa tammia 
ja koivuja. Järeimmät tammet kasvavat kohteen eteläosassa sekä pellon reunamilla. 
 
Pensaskerroksessa on runsaasti haavan taimia, pihlajia, muutamia pähkinäpensaita ja 
taikinamarjaa. Haapataimikko on paikoin aivan ylitiheä ja vaatisi pikaista raivaamista. 
 
Kenttäkerros on kuivaa nuokkuhelmikkä–linnunherne-tyypin (MeLaT) kuivaa lehtoa. 
Kohteen eteläosassa on havaittavissa kulttuurivaikutusta, josta kertovat mm. mäkikaura 
ja tuoksusimake. Eteläosa on mahdollisesti ollut aikoinaan laidunalueena. Muita kenttä-
kerroksessa esiintyviä lajeja ovat mm. valkolehdokki, nuokkuhelmikkä, syylälinnunher-
ne, koiranheinä, ahomatara, särmäkuisma, valkovuokko, kielo, kevätleinikki, sinivuok-
ko, metsäkurjenpolvi, kalliokielo, nurmitädyke, sananjalka, metsäkastikka, metsätähti, 
oravanmarja. 
 
Kohteen arvo on siellä esiintyvissä tammissa. Jalopuujatkumo näyttää hyvältä monien 
nuorten yksilöiden ja taimien ansiosta. Alueelta tulisi poistaa liiat haavan taimet, jotta 
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tammen taimille luotaisiin parhaat kasvuedellytykset. Näin alueesta voisi tulevaisuudes-
sa kehittyä kaunis jalopuuvaltainen pieni metsikkö. 
 
Nykyinen maankäyttö: AP (yk) 
Maankäyttösuositus: paikallisesti arvokas luonnonsuojelukohde (sl-3); liiat haavan tai-
met tulisi poistaa. 
 

 
 
Kuva 4. Korsuvuoren läheinen tammimetsikkö. 
 
 
10. Piispanristin lampi 
 
Teiden risteyskohdassa oleva tn. keinotekoisesti alkunsa saanut pieni lampi, joka on 
maisemallisesti melko kaunis muuten yksitoikkoisessa teollisuusmaisessa ympäristössä. 
Lammen etelärannalla on muutamia pieniä niemekkeitä, joissa kasvaa koivua, haapaa, 
mäntyä ja pajua. Muuten eteläranta on kulttuurivaikutteista heinäniittyä. Pohjoisrannalla 
lampea ympäröivät puut. 
 

 
Suunnittelukeskus Oy Turku 



Turun ja Kaarinan kaupungit  16 
Skanssin ja Piispanristin osayleiskaava  2001 
 
Lammen keskikohdalla kasvaa uistinvitaa sekä järviruokoa. Rannoilla matalassa vedes-
sä kasvavat siellä täällä mm. ojasorsimo, leveäosmankäämi, ratamosarpio, järvikorte ja 
keräpäävihvilä. Eteläranta on kulttuurivaikutteista heinäniittyä, jossa kasvaa paikoin 
koivun ja haavan taimia. Niityn lajisto on tavanomaista kulttuurivaikutteisen heinäniityn 
lajistoa: mm. nurmilauha, niittynätkelmä, peltokorte, nurmipuntarpää, maitohorsma, lu-
piini, hietakastikka, leskenlehti, kevätpiippo, rönsyleinikki, hiirenvirna, aitovirna, keto-
hanhikki ja voikukka. 
 
Havaintohetkellä lammessa uiskenteli yksi mustakurkku-uikku. 
 
Ranta on melko kulunut. Etelärantaa pitkin kulkee polku ja kasvillisuus on kulunut ma-
talaksi. Kohteella on arvoa lähinnä maiseman ja alueen luonnon monimuotoisuuden li-
sääjänä. 
 
Nykyinen maankäyttö: T (ak) 
Maankäyttösuositus: paikallisesti arvokas luonnonsuojelukohde (sl-3). 
 
11. Koivulan lehto 
 
Turun paras pähkinälehto, jossa kasvaa noin 1600 pähkinäpensasta, joista suurimmat 
ovat 5 m korkeita. Lisäksi alueella on kolme vuorijalavaa ja 17 tammea. Kenttäkerrok-
sen kevätaspektin valtalajeja ovat käenrieska, valkovuokko ja sinivuokko. Niiden seassa 
on sudenmarjaa, isotalvikkia ja kevätlinnunhernettä. Alueen linnustoon kuuluvat lehto-
kerttu, mustapääkerttu ja mustarastas. Alueella on polkuja. (Karhu 1994) 
 
Kohde täyttää luonnonsuojelulain pähkinälehdoille asettamat vaatimukset ja tulisi rau-
hoittaa luonnonsuojelulain nojalla. 
 
Nykyinen maankäyttö: VL/AO/A-1 (ak) 
Maankäyttösuositus: SL-2, valtakunnallisesti arvokas luonnonsuojelulain mukainen 
pähkinäpensaslehto. 
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Kuva 5. Koivulan lehto. 
 
12. Kaarningon metsä 
 
Kohde on Uudenmaantien varressa sijaitseva n. 3,4 ha:n suuruinen mäntymetsikkö. 
Puusto on järeää. Männyn maksimipituus on n. 30 m ja puuston suhteellinen kuutiomää-
rä 178 m3/ha. Ylispuusto koostuu männyistä ja kuusista joiden alla alikasvoksena on 
pääasiassa pihlajaa. Pensaskerros on tiheä koostuen mm. terttuseljasta, tuomesta, korpi-
paatsamasta, taikinamarjasta ja mustaherukasta. Kenttäkerrosta luonnehtivat hiirenpor-
ras, metsäalvejuuri ja metsäimarre. Muita kenttäkerroksen yleisiä lajeja ovat mm. met-
säkorte, kyläkellukka, oravanmarja, sudenmarja, rönsyleinikki ja metsätähti. (Mansik-
kamäki ym. 1986) 
 
Linnuston tiheys alueella vastaa Etelä-Suomen parhaiden lehtojen lintutiheyksiä, mikä 
johtuu alueen kasvillisuuden selkeästä kerroksellisuudesta. (Mansikkamäki ym. 1986) 
 
Alue on lievästi roskaantunut ja sen läpi menee joitakin kuluneita polkuja. Kohde mai-
nitaan Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston luonnonsuojelullisesti arvokkaiden 
alueiden selvityksessä. 
 
Nykyinen maankäyttö: C/PK/AK (yk) 
Maankäyttösuositus: VL/s, paikallisesti arvokas luontokohde (sl-3). 
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Kuva 6. Kaarningon metsä. 
 
 
13. Skanssin harju 
 
Skanssin harju on seutukaavan mukaan ainoa luonnontilainen osa Turun halki kulkevas-
ta 95 km pitkästä Laitilan–Mynämäen harjujaksosta, joka jatkuu Paraisten kautta Kemi-
öön. Rinteillä on havaittavissa rantaterasseja. Harjua on pilattu soranotolla ja maasto-
ajolla, ja paikoin sitä on käytetty luvattomana kaatopaikkana. Harjukasvillisuutta ei löy-
dy maisemallisesti tärkeän hongikon lisäksi. Itäpään leikkauksessa on kohtalaisen mu-
kava keto, jossa kasvaa mm. pölkkyruoho, pukinjuuri, keltamatara, huopakeltano, sär-
mäkuisma, rohtotädyke, ahdekaunokki, litteänurmikka, viherjäsenruoho ja keltamaite. 
 
Sorakuopassa on rauniokoirien koulutusrata ja pohjavesipaljastuma, jossa pesii mm. 
mustakurkku-uikku ja pikkutylli (Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri 1994). Kohde 
on mainittu Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston selvityksessä luonnonsuoje-
lullisesti arvokkaista alueista. 
 
Nykyinen maankäyttö: C/PK/AK (yk) 
Maankäyttösuositus: VL/s paikallisesti arvokas seutukaavakohde (sl-mk3). 
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Kuva 7. Skanssin harju. 
 

1.7 Liikenne 
 

1.7.1 Tieliikenne 
 
Tie- ja katuverkko 
 
Skanssin alueen keskeisin väylä on alueen läpi kulkeva Uudenmaantie. Tie on kaksiajo-
ratainen nelikaistainen pääkatu (seudullinen pääväylä). Muut alueen läpi, tai sitä sivua-
vat yhteydet ovat pääkatu- tai kokoojakatuluokkaiset Eteläkaari (alueellinen pää-
väylä)/Sorakatu (kokoojakatu) ja Kairiskulmantie/Piispanristintie (kokoojakatu). Alueen 
länsiosassa Eteläkaaren ja Kairiskulmantien välillä on Kataraistentie (kokoojakatu). 
Alueen pohjoisrajalla on Turku - Paimio moottoritie (valtatie 1). Alueen itäpuolella on 
moottoritielle johtava Kurkelantie. Kurkelantie toimii Uudenmaantien ja moottoritien 
välillä seudullisena tienä ja on nykyverkossa Uudenmaantien eteläpuolella kokoojakatu-
luonteisena. Suunnittelualueelta on yhteydet Moottoritielle Kurkelan ja Skanssin eri-
tasoliittymien kautta. Eteläkaaren ja Uudenmaantien risteys on eritasossa. 
 
Turun yleiskaavassa on esitetty välille Eteläkaari-Jaanintie uusi katuyhteys (Skarppakul-
lantie), jolloin myös Jaanintien eritasoliittymä moottoritielle palvelee alueen liikennettä. 
Joissakin selvityksissä yhteys on esitetty 2+2-kaistaisena. Uudenmaantiellä on vesilai-
toksen kohdalla käyttämättömänä oleva silta, joka on esitetty yleiskaavassa hyödynnet-
täväksi kokoojakadun eritasoliittymänä. Maakuntakaavaehdotuksessa on osoitettu Pa-
raisille ja saaristoon johtava seudullinen tie Kurkelantien linjalle 
 
Verkon toiminnallisessa luokituskuvassa on osoitettu moottoritie (valtatie 1), seudulli-
nen pääväylä (Uudenmaantien), alueellinen pääväylä (Eteläkaari - Jaanintie) sekä ko-
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koojakatuina katuosuudet, jotka verkollisesti toimivat läpiajoyhteyksinä. Esitettyjen ko-
koojakatujen lisäksi alueella on lukuisia katuja, jotka toimivat alempiasteisina kokooja-
katuina alueen sisällä, välittäen alueen sisäistä, alueelta ylempiasteiselle verkolle suun-
tautuvaa liikennettä. 
 
Liite 18. Katuverkon toiminnallinen luokitus. 
 
Päätieverkon puutteet ja muutostarpeet 
 
Pääkatuverkon puutteista merkittävin on Eteläkaaren ja Jaanintien välinen (alueellisen 
pääväylän) puuttuva osuus (Skarppakullantie). Verkkokuvassa on osoitettu katkoviivalla 
nykyverkossa ne puuttuvat katuosuudet, jotka ovat rakentamatta. Alueen nykyisen ja 
tulevan maankäytön kannalta on ratkaisevaa merkitystä Turun yleiskaavassa vesilaitok-
sen kohdalle osoitetun eritasoliittymän rakentamisella. Uusi liittymä Uudenmaantielle 
palvelee ensisijassa alueen sisäistä liikennettä. Liikenneverkon kokonaisuuden kannalta 
merkitys on vähäinen. Kaarinan puolella merkittävin muutos on Kurkelantien muuttu-
minen seudulliseksi tieksi. 
 
Liikennemäärä 
 
Päätieverkon liikennemäärät on esitetty liitteessä 19. Turku - Paimio moottoritielle on 
siirtynyt liikennettä Uudenmaantieltä. Helsinginkadun käyttöönotto omalta osaltaan 
vaikutti myös jossain määrin liikennevirtoihin. Joidenkin katuosien liikennelaskennat 
ovat ajalta ennen moottoritietä ja Helsinginkatua, joten näiden laskentojen tieto sellaise-
naan ei ole käyttökelpoinen. Luotettava tieto saadaan vasta, kun uudet katuyhteydet on 
omaksuttu käytettäväksi osana katuverkkoa. Keskeisten katujen liikennemääristä on 
saatavissa riittävästi tuoretta mittaustietoa. 
 
Liite 19. Liikennemäärät. 
 
Katuverkon liikennemäärissä tulevaisuudessa tapahtuvat muutokset 
 
Merkityksellisin muutos alueella on Kurkelantien jatkaminen Kuusiston salmen poikki 
Saaristotielle. Tämä muutos Kurkelantien luonteessa kokoojakadusta seudulliseksi pää-
väyläksi lisää ko. tien liikenteen määrää noin 8 000 - 10 000 autoa vuorokaudessa. 
Skarppakullantien rakentaminen muuttanee alueen liikennevirtoja. Uudet kokoojakatu-
yhteydet Uudenmaantien pohjoispuolella, ja liittymät Uudenmaantielle siirtänevät lii-
kennettä katuosuuksilta toisille. Tässä mielessä tulevalla maankäyttöratkaisulla on mer-
kitystä nykyiselle maankäytölle. 
 
Ongelmakohteet 
 
Nykyisen katuverkon välityskyky yleensä on melko hyvä, lukuun ottamatta muutamia 
yksittäisiä kohtia katuverkossa. 
 
Liikenteellisiä ongelmia on Jaanintiellä Mustionkadun liittymässä ja Mustionkadun ja 
moottoritien ramppien välillä. Lausteen alueen liikenne moottoritielle kulkee Jaanintien 
liittymän kautta, koska Itäkaaren eritasoliittymässä ei ole ramppeja keskustan suuntaan. 
Jaanintiellä ongelmana on liian lyhyt etäisyys moottoritien rampin ja Mustionkadun vä-
lillä. Liikenne tulee ruuhkautumaan entisestään Biolaakson rakentumisen myötä, ellei 
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Lausteen alueen ja Biolaakson alueen yhteydelle keskustan suuntaan rakenneta uutta 
yhteyttä moottoritielle (Itäkaaren liittymän rampit moottoritielle Turun suuntaan). On-
gelma tulee korostumaan maankäyttövaihtoehdoissa, joissa Skanssin alueelle sijoitetaan 
työpaikkoja tai kaupallisia palveluja. 
 
Eteläkaarelta ajo Uudenmaantielle keskustan suuntaan on koettu ongelmalliseksi ruuh-
ka-aikoina. Rampin muodolla lienee osuutta ongelmaan. 
 
Eräs verkollinen ongelma on liikenteen hakeutuminen moottoritieltä Uudenmaantielle ja 
Kairiskulman alueelle kokoojakadun (Piispanristintien) kautta Kurkelantien sijasta. On-
gelmaksi koetaan Kurkelantien ja Uudenmaantien liittymän ramppien "takaperoisuus" ja 
liikennevalot. 
 
Kokoojakatuverkolla koetaan Kataraistentien melko korkea liikennemäärä ongelmalli-
seksi. Asukkaat ovat myös valittaneet läpiajosta asuntokaduilla mm. Koivulassa ja Tu-
run ja Kaarinan rajalla. 
 

1.7.2 Kevytliikenne 
 
Kevyenliikenteen pääakseli on Uudenmaantien molemmin puolin olevat kevyenliiken-
teen väylät. Poikittaisia ja pääakselia täydentäviä kevyenliikenteen reittejä on pääkatu-
jen varressa. Kevyen liikenteen reitti on johdettu Uudenmaantien ali neljässä kohdassa. 
Ulkoilureitti alittaa Uudenmaantien Kaarningon vedenottamon kohdalla, yleiskaavassa 
kokoojakatukäyttöön osoitetun, rakennetun silta-aukon kautta. 
 
Kevyenliikenteen puutteet verkossa ovat paljolti paikallisia ja liittyvät yksittäisiin ka-
tuosuuksiin tai yhteyksiin maankäyttöalueilta kevyenliikenteen pääverkkoon. Oma lu-
kunsa on kevyenliikenteen turvallisuuskysymykset. Alueella on useita tasossa tapahtu-
via risteämisiä, joissa ei ole liikennevaloja, vilkkaasti liikennöityjen kokoojakatujen tai 
alueellisen pääväylän kanssa. Piispanristin liittymän laajuus ja kääntyvien liikennevirto-
jen suuruus, valo-ohjauksesta huolimatta, on kevyelle liikenteelle riski. Lisäksi Uuden-
maantien alittava lähin alikulkukäytävä on noin 200 m päässä Turun suunnassa. Tästä 
poikittaisyhteyden puutteesta huolimatta tuskin kukaan uskaltaa ylittää Uudenmaantietä 
jalan. 
 
Maankäytön lisäys Uudenmaantien pohjoispuolella, sekä uusien palveluiden, koulun ja 
päiväkodin sijoittaminen alueelle lisää Uudenmaantien pohjois- ja eteläpuolen välistä 
kevyttä liikennettä. Tämä asettaa kevyenliikenteen verkon turvallisuudelle ja toimivuu-
delle lisähaasteita entisestään. 
 
Liite 20. Kevyen liikenteen verkko. 
 

1.7.3 Joukkoliikenne 
 
Joukkoliikenteen pääakseli on Uudenmaantie, jota käyttävät paikallisliikenteen (Kaari-
na-Turku), lähiliikenteen, sekä kaukoliikenteen linja-autot. Paikallisliikenteen reittejä on 
lisäksi Turun puolella Kataraistentiellä ja Kaarinassa Kairiskulmantie-Pyhän Katariinan 
tien linjalla. Eteläkaari-Sorakatu linjalla liikkuu paikallisliikenteen työmatkavuoroja. 
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Kaikki joukkoliikenneyhteydet suuntautuvat Kaarinasta ja Haritusta Turun keskustaan. 
Alueella on poikittaisyhteys vain työmatkaliikenteessä. Skanssin - Kurkisuon alue ei voi 
tukeutua Uudenmaantietä kulkevan joukkoliikenteen varaan alueen laajuudesta ja suu-
resta etäisyydestä johtuen, vaan alueen sisälle toteutettaville kokoojakaduille on muo-
dostettava joukkoliikennereitti. Tämä asettaa vaatimuksia kokoojakatuverkolle. Joukko-
liikennereitti voitaneen liittää osaksi jotakin olemassa olevaa reittiä, jos se on aikataulul-
lisesti mahdollista. Alueen väestöpohjan lisäys tuskin riittää kokonaan uuden joukkolii-
kenneyhteyden perustamiseen. 
 
Liite 20. Joukkoliikenteen verkko. 
 

1.8 Yhdyskuntatekninen huolto 
 

1.8.1 Vesihuolto 
 
Vedenhankinta ja jakelu 
 
Turku ja Kaarina ovat molemmat osakkaina Turun Seudun Vesi Oy:ssä, jonka tehtävänä 
on mm. hankkia ja toimittaa vettä Turun seudulle. Tällä hetkellä Turun kaupunki ottaa 
käyttövedestään suurimman osan Aurajoesta, mutta suunnitelmien mukaan vuonna 2007 
siirrytään Alastaron Virttaalla muodostetun tekopohjaveden käyttöön. Kaarinan kau-
punki käyttää jo nyt TSV Oy:n Virttaalta ja Oripäästä johtamaa pohjavettä. 
 
Suunnittelualueesta osa on Kaarningon I-luokan (=tärkeä) pohjavesialuetta, jolla sijait-
sevat seuraavat pohjavedenottamot: 
 
- Seurakunnan ottamo (suunnittelualueen ulkopuolella) 

- ottokapasiteetti 275 m3/d 
- vedenottolupa 1600 m3/d kuukausikeskiarvona 
- vuonna 1999 vedenotto 180 m3/d 
- käyttöaika vuosittain 1.5.-20.10., käytetään lähinnä hautausmaan kasteluve-

tenä 
 
- Kaarninko 

- ottokapasiteetti 4800 m3/d 
- vedenottolupa 1300 m3/d vuosikeskiarvona 
- vuonna 1999 vedenotto 615 m3/d 
- Turun kaupungin varavedenottamo, toimintakunnon ylläpitämiseksi ja ve-

denpinnan alentamiseksi vettä pumpataan Jaaninojaan 
 
- Hartwall 
 - ottokapasiteetti 2500 m3/d 

- vedenottolupa 260 m3/d 
- ottamo ei ole käytössä 
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Vesioikeuden/ ympäristölupaviraston vahvistamia suoja-alueita ottamoilla ei ole. Kaar-
ningon vedenottamolta otettujen näytteiden mukaan alueen vesi on laadultaan kovaa 
sekä karbonaatti- ja fluoridipitoista. 
 
Liite 21. Pohjavesialue ja vedenottamot. 
 
Rakennettu vesijohtoverkosto ulottuu koko suunnittelualueelle. Kaupunkien verkostot 
ovat yhteydessä Hiekkakadun kohdalta, josta Turun puolelta vettä johdetaan Kaarinaan 
Hartwallin kiinteistöihin. Yli kuntarajojen vettä ei suunnittelualueen muissa osissa joh-
deta. 
 
Liite 22. Vesijohtoverkosto. 
 
Jätevesien johtaminen ja käsittely  
 
Rakennettu viemäriverkosto ulottuu lähes koko suunnittelualueelle. Muutamia kiinteis-
töjä Kangastien-Rompolitien alueella Turun Skanssissa on verkostoon liittymättä. Yli 
kuntarajojen jätevettä ei suunnittelualueella johdeta. Verkostot on suunnittelualueella 
toteutettu erillisviemäröinnin (jäte- ja sadevedet kulkevat omissa putkissaan) periaatteel-
la. 
 
Sadevesiviemäriverkosto on suunnittelualueen rakennetuissa osissa Turun puolella var-
sin kattava, Kaarinan puolella sen sijaan verkostoa on vain muutamissa osissa aluetta. 
Pääosin sadevesiviemärit purkavat vetensä kohti Pitkäsalmea, pieneltä osin vedet pääty-
vät myös Jaaninojaan. 
 
Turun jätevedenpuhdistamo sijaitsee Ruissalontien varressa Iso-Heikkilän kaupungin-
osassa. Keskuspuhdistamo on otettu käyttöön 1966 ja sen puhdistustehoa on tehostettu 
vuosina 1976 ja 1980. Puhdistusmenetelmänä on biologinen rinnakkaissaostus. Tarkoi-
tus on rakentaa uusi jätevedenpuhdistamo, joka kaupunginvaltuuston 1999 tekemän pää-
töksen mukaisesti sijoitetaan Kakolanmäen kallioon maan alle. 
 
Nykyisellä puhdistamolla käsitellään 160 000 asukkaan sekä teollisuuden jätevesiä yh-
teensä n. 27,3 milj.m3 vuodessa (v. 2000). 
 
Kaarinan kaupungin jätevedenpuhdistamo sijaitsee Rauvolantiellä lähellä Turun ja Kaa-
rinan rajaa Pitkäsalmen rannalla. Puhdistamo on otettu käyttöön 1975 ja sitä on laajen-
nettu 1979. Tyypiltään se on rinnakkaissaostuslaitos.  
 
Puhdistamolla käsitellään yhteensä n. 4,6 milj.m3 jätevettä vuodessa (v. 2000). 
 
Tulevaisuudessa myös Kaarinan jätevedet on tarkoitus johtaa Turkuun suunniteltuun 
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoon. 
 
 
Liite 23. Viemäriverkosto. 
Liite 24. Sadevesiviemäriverkosto. 
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1.8.2 Jätehuolto 
 
Sekä Turun että Kaarinan kaupunkien poltettavaksi kelpaava yhdyskuntajäte toimitetaan 
polttolaitokselle Turun Orikedolle ja poltettavaksi kelpaamaton Topinojan kaatopaikalle 
Turkuun. Topinojalla on myös molempien kaupunkien ongelmajätteiden vastaanottopis-
te. Kiertävään YRJÖ-ympäristöautoon sekä Turussa Ekotorille ja Kaarinassa Lakarin 
maankaatopaikan yhteydessä olevaan konttiin voi myös toimittaa ongelmajätteitä. Alu-
eellisia hyötyjätepisteitä on suunnittelualueella tai sen läheisyydessä useita ja niitä lisä-
tään asutuksen laajentuessa tarpeen mukaan. 
  

1.8.3 Sähkö- ja puhelinverkosto 
 
Suunnittelualueen rakennetuilla osilla toimii kattava puhelinverkko. Gsm-
matkapuhelinverkko kattaa koko alueen ja Dcs-City–verkko suunnittelualueesta n. 
80 %. Kaapelitelevisioverkkoa suunnittelualueella ei ole, uusille alueille sitä rakenne-
taan, kuten puhelinverkkoakin, kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. 
 
Liite 25. Energiahuolto. 
 

1.8.4 Kaukolämpöverkko 
 
Kaukolämmön jakelusta vastaa Turun puolella Turku Energia ja Kaarinan puolella Kaa-
rinan lämpölaitos. Turku Energia ostaa pääosan lämmöstä Fortum Power and Heat 
Oy:ltä, joka tuottaa lämmön Fortumin Naantalin hiilivoimalaitoksella. Lämpö johdetaan 
Turkuun Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n siirtoputken kautta. Lisäksi Turku Energia 
tuottaa lämpöä jätteenpolttolaitoksella ja syksystä 2001 alkaen valmistuvalla biolaitok-
sella sekä talvikausina Linnankadun voimalaitoksella. Huippukulutustilanteissa lämpöä 
tuotetaan myös pienemmissä öljyllä toimivissa lämpökeskuksissa. Laitosten tuottama 
lämpö jakautuu verkostoon, joten yksittäistä ainoastaan suunnittelualueelle lämpöä tuot-
tavaa laitosta ei ole mahdollista määrittää.  
 
Kaarinan lämpölaitos ostaa suunnittelualueelle toimitettavan lämmön Fortum Power and 
Heat Oy:n Naantalin hiilivoimalaitokselta. Lämpö johdetaan alueelle Turun Seudun 
Kaukolämpö Oy:n siirtoputken kautta. 
 
Liite 26. Kaukolämpöverkosto. 
 

1.9 Ympäristöhäiriöt 
 

1.9.1 Liikenne 
 
Päätieverkolle on laskettu valtioneuvoston ohjearvojen mukaiset asuntoalueella sallitut 
55 db(A):n (päiväajan ekvivalenttiarvo) liikennemelualueet. Laskenta perustuu vuoden 
2010 liikennemääräennusteisiin. Vapaana olevat, asuntorakentamiseen soveltuvat alueet 
sijaitsevat pääasiassa melualueen ulkopuolella. Jos melualueelle suunnitellaan asuinra-
kentamista, tulee melu suojata. 
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Läpiajoliikenne häiritsee asuntoalueita mm. Kairiskulman-, Poikluoman- ja Kataraisten-
tiellä, ja aiheuttaa näin alueen asukkaissa turvattomuuden tunnetta. 
 
Liite 27. Liikennemelualueet. 
 

1.9.2 Maa-ainesten ottoalueet 
 
Skanssinharjun vanhat soranottoalueet aiheuttavat ympäristöhäiriöitä mm. Uudenmaan-
tien tienvarsimaisemaan ja pohjaveden suojelulle. Vanhat sorakuopat ovat paikoitellen 
jo metsittyneet ja sopeutuneet maisemaan. 
 

1.9.3 Saastuneet maa-alueet 
 
Suunnittelualueella ei ole tiedossa saastuneita maa-alueita, vaikka alueella on melko 
runsaasti teollista toimintaa. 
 

1.9.4 Päästöt 
 
Liikenne on kaava-alueen merkittävin päästölähde. Skanssin alueen itäosassa toiminut 
puusepän verstas on aiheuttanut päästöjä lähiympäristöön. Muita päästölähteitä ei ole 
toistaiseksi tiedossa. 
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2 Tavoitteet 
 
Skanssin ja Piispanristin osayleiskaavan keskeiset suunnittelukysymykset ovat: 
 
− kaupan ja julkisten palveluiden verkko 
− liikenneverkko, erityisesti Skanssin alueella sekä Haritun, Koivulan ja Kairiskulman 

alueella 
− Skanssin ja Piispanristin uudet asuinalueet 
− Skanssin harjun ja Kairiskulman harjun kehittäminen virkistysalueina 
− vanhojen teollisuusalueiden uudistaminen. 
 
Osayleiskaavan keskeiset lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty liitteenä olevassa tavoite-
kartassa. 
 
Liite 28. Lähtökohtia ja tavoitteita –kartta. 
 

2.1 Yleistavoitteet 
 

2.1.1 Yleistä 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 35 §:n mukaan yleiskaavan tarkoituksena on yhdyskunta-
rakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittami-
nen. Yleiskaavassa osoitetaan tavoitellun kehityksen periaatteet ja tarpeelliset alueet yk-
sityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maan-
käytön perustaksi. 
 
Yleiskaavan sisältövaatimukset on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä, ja ne 
sisältävät yleiskaavan laatimisessa huomioon otettavia yleistavoitteita, joita ovat mm.: 
 
- yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys 
- olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 
- asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 
- mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä 

energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, 
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla 

- mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoi-
seen elinympäristöön 

- kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 
- ympäristöhaittojen vähentäminen 
- rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen 
- virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 
 
Lisäksi yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet ja maakuntakaava. Kaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeu-
den haltijalle kohtuutonta haittaa. 
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2.1.2 Kaupunkirakenne 
 
Skanssin ja Piispanristin osayleiskaava-alue on kaupunkien rajavyöhykettä, jonka 
maankäyttöä, liikenneverkkoa, viheryhteyksiä ja palveluja pyritään tarkastelemaan yh-
tenä kokonaisuutena. 
 
Osayleiskaava-alueen sijainti Turun kaupunkiseudun keskusakselin varressa tarjoaa hy-
vät lähtökohdat joukkoliikennepainotteisen keskusakselin kehittämiselle. 
 
Skanssin alue on Manner-Turun puolella viimeinen laaja rakentamaton ja asemakaavoit-
tamaton alue, joka on Turun yleiskaavassa osoitettu kaupunkirakentamiseen. 
 
Piispanristin alueella on vanhoja teollisuusalueita, joiden maankäyttöä tullaan sanee-
raamaan liiketoiminnoille ja asumiseen. 
 
Osayleiskaavatyössä otetaan huomioon kaavataloudelliset kysymykset. 
 

2.1.3 Kaupunkikuva 
 
Näkymät Uudenmaantieltä luovat mielikuvaa alueen kaupunkikuvasta, joka on paikoi-
tellen takapihamainen. Kaupunkikuvan muuttamista etupihamaiseksi voidaan pitää 
eräänä osayleiskaavatyön keskeisenä tavoitteena. 
 
Moottoritien varren näkymiin tullaan kaavoitustyössä kiinnittämään erityistä huomiota 
mm. jättämällä tien varteen suojametsiköitä ja sijoittamalla alueelle siistiä liike- ja työ-
paikkatoimintaa. 
 
Kaupunkikuvaan oleellisesti vaikuttavia luonnonympäristön elementtejä kuten Skanssin 
harju, Kaarningon metsä ja Kairiskulman harju, pyritään säilyttämään. 
 
Kaupunkikuvaa pyritään rikastuttamaan vesiaiheilla kunnostamalla Piispanristin lampi 
sekä selvittämällä lammikon rakentamismahdollisuudet Skanssin alueelle. 
 
Rakentamisen mittakaavalla on oleellinen merkitys kaupunkikuvaan. Suhteellisen pie-
nimittakaavaisella rakentamisella pyritään miellyttävään kaupunkikuvaan ja luodaan 
alueesta vetovoimainen asuinympäristö. 
 

2.1.4 Ympäristö 
 
Skanssin ja Piispanristin alueella on ensimmäisen luokan pohjavesialue (vedenhankintaa 
varten tärkeä pohjavesialue), jota ei saa pilata tai vaarantaa. 
 
Alueella olevat rakennussuojelukohteet, muinaismuistot ja luonnonsuojelukohteet ote-
taan suunnittelussa huomioon ja niiden asema ympäristössä turvataan. 
 
Skanssin harju on suunnittelualueen hienoin rakentamaton alue, joka pyritään säilyttä-
mään ja hyödyntämään vetovoimaisena virkistysalueena. 
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Koivulan ja Poikluoman vanhojen pientaloalueiden yhtenäinen ilme ja miljöö pyritään 
kaavoituksessa turvaamaan. 
 
Liikenteen häiriöitä ja päästöjä pyritään pienentämään ja estämään toimintojen oikealla 
sijoittelulla. 
 

2.1.5 Kaavoitus- ja maapolitiikka 
 
Skanssin ja Piispanristin osayleiskaavalla luodaan puitteet toimivalle, taloudelliselle, 
viihtyisälle ja ekologisesti kestävälle yhdyskuntarakenteelle, jonka toteuttamiseen mo-
lemmat kaupungit sitoutuvat kaavoitus- ja maapolitiikkaa suunnitellessaan. 
 
Osayleiskaavatyön yhteydessä arvioidaan voimassa olevien asemakaavojen ajantasai-
suus ja selvitetään muuttamistarpeet. 
 
Yhdyskuntarakenteen eheyttämisen kannalta on tärkeää, että rakentamattomat tontit 
saadaan rakennustoiminnan piiriin. Tämä edellyttää sekä kaupungin että yksityisten 
omistamien rakentamattomien tonttien selvitystä ja toteuttamismahdollisuuksien arvi-
ointia. 
 
Asemakaavojen toteuttamisen ohjelmoinnissa pyritään turvaamaan lähipalvelujen toteu-
tuminen samanaikaisesti asuntorakentamisen kanssa. 
 
Tonttien luovutusehdoilla tulee edistää alueen sosiaalisen rakenteen tasapainoisuutta. 
 

2.2 Toiminnoittaiset tavoitteet 
 

2.2.1 Asuminen 
 
Skanssin ja Piispanristin alue soveltuu Turun kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen 
kannalta tarkasteltuna erinomaisen hyvin asumiseen, joka voisi olla mittakaavaltaan 
suhteellisen matalaa kerros- ja rivitalo- sekä ns. kaupunkipientalorakentamista. 
 
Asuntoalueiden suunnittelussa pyritään luomaan puitteet vetovoimaisten, viihtyisien ja 
turvallisten asuinympäristöjen toteuttamiselle. Alueen vetovoimaisuutta lisätään mm. 
kehittyneillä tietoliikenneyhteyksillä. 
 
Skanssin alueelle voidaan tarvittaessa ohjata n. 25-30 % (3500 asukasta) Turun yleis-
kaavassa esitetystä koko Turun kaupungin väestön kasvusta vuoteen 2020 mennessä. 
 
Piispanristin alueella voimassa olevissa asemakaavoissa on kapasiteettiä noin 1 000 
asukkaalle. Kaarinan yleiskaavan mukaan Piispanristin alueelle on ohjelmoitu vuoteen 
2010 mennessä kaupungin väestön kasvusta 28 % eli noin 780 asukasta. Piispanristin 
alueen väestönkasvu vuoteen 2020 mennessä on noin 1 600 asukasta. 
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2.2.2 Elinkeinotoiminta 
 
Suunnittelualueella olevien työpaikkojen määrää pyritään lisäämään osoittamalla uusia 
aluevarauksia korkean teknologian yrityksille, jotka tukeutuvat Turun Science Parkiin. 
 
Alueella olevia vanhoja teollisuusalueita saneerataan asuntoalueiksi tai liike- ja työ-
paikka-alueiksi. Ympäristöön sopeutuvien teollisuusalueiden ja yritysten kehittämis-
mahdollisuudet pyritään kuitenkin turvaamaan. 
 
Kaavassa pyritään sijoittamaan alueelle asumisen lisäksi liiketoimintoja ja työpaikkoja 
sopivassa suhteessa. 
 

2.2.3 Palvelut 
 
Skanssin ja Piispanristin osayleiskaavassa turvataan asukkaille lähipalvelujen hyvä saa-
vutettavuus. 
 
Palveluverkon suunnittelussa tarkastellaan aluetta yhtenä kokonaisuutena välittämättä 
kuntarajasta. 
 
Julkisten palvelujen kuten koulu- ja päivähoitopalvelujen järjestämisessä pyritään teke-
mään yhteistyötä kaupunkien välillä. 
 
Vähittäiskaupan suuryksikön vaikutuksia alueen ja lähiympäristön palveluihin arvioi-
daan. 
 

2.2.4 Virkistys ja vapaa-aika 
 
Suunnittelualueen läpi kulkee Turun kaupungin pääviheryhteys Ilpoisista Lausteelle, 
josta on yhteys Kaarinan keskustaan. Lisäksi moottoritien varressa kulkee pääviheryh-
teys Vasaramäestä Huhkolaan. Kaavassa turvataan pääviheryhteyksille riittävän leveät 
aluevaraukset ja suunnitellaan ulkoilureitit eritasoon ajoneuvoliikenteen kanssa. 
 
Skanssin harju osoitetaan pääosaltaan virkistysalueeksi ja sille suunnitellaan mm. virkis-
tyslammikko, pelikenttiä ja ulkoilureittejä. 
 
Lähipalvelujen yhteyteen suunnitellaan vapaa-ajantiloja. 
 

2.2.5 Liikenne 
 
Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestelyihin sekä liikenneturvallisuuteen kiinni-
tetään erityistä huomiota. Uusia joukkoliikenneyhteyksiä suunnitellaan Turun ja Kaari-
nan välille, mm. Kaarinan keskustasta Kupittaan suuntaan. 
 
Asuntoalueiden läpikulkuliikenteen haittoja pyritään pienentämään mm. liikenteen rau-
hoittamisella ja melusuojauksilla. 
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Uudenmaantietä kehitetään kaupunkimaiseksi väyläksi ja sen estevaikutusta pyritään 
pienentämään mm. uusilla liittymillä ja kevyen liikenteen sujuvilla järjestelyillä. 
 
Lausteen ja Varissuon yhteyksiä Turun keskustan suuntaan pyritään parantamaan. 
 
Tutkitaan ja ratkaistaan mahdollisimman vähän asutusta häiritsevän ja sujuvan yhteyden 
järjestämistä Skanssista Uudenmaantielle ja Kaarinan puolelle, sekä Haritun Puistotien 
liikenneratkaisuissa. 
 

2.2.6 Yhdyskuntatekniikka 
 
Suunnittelualueella olevia yhdyskuntatekniikan verkostoja pyritään hyödyntämään 
mahdollisimman pitkälle. 
 
Yhdyskuntatekniikan järjestämisessä tehdään yhteistyötä kaupunkien välillä. 
 
Sade- ja kuivatusvesiä pyritään hyödyntämään ekologisesti kestävällä tavalla esim. joh-
tamalla ne puistoalueille suunniteltaviin lammikoihin ja laskuojiin. 
 
Jätehuollossa tullaan noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita. Kaavassa osoite-
taan jätteenkeräilypisteet, jotka toiminnallisuudeltaan, saavutettavuudeltaan ja vaikutuk-
siltaan sopivat ympäristöönsä. 
 
Alue saatetaan nykytekniikan mukaisesti toteutettujen tietoliikenneyhteyksien piiriin. 
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3 Mitoitus 
 

3.1 Asuminen 
 

3.1.1 Väestötavoite 
 
Turun ja Kaarinan väestötavoitteet ovat yleiskaavojen ja maakuntakaavaehdotuksen 
mukaan seuraavat: 
 

 Asukasmäärä 
v. 2000 

Väestötavoite
v. 2020

Kasvu
(asukasta) %

Turku 172 561 185 000 12 439 7,2 %
Kaarina 20 175 23 400 3 225 16,0 %

Yhteensä 192 736 208 400 15 664 0,8 %
 
Osayleiskaava kuuluu Turun osalta Skanssin suuralueeseen ja Kaarinan osalta Piispan-
ristin suuralueeseen, joiden väestötavoitteet ovat: 
 

 Asukasmäärä 
v. 2000 

Väestötavoite
v. 2020

Kasvu
(asukasta) %

Skanssi 24 300 26 600 2 300 9 %
Piispanristi 3 120 3 840 720 23 %

Yhteensä 27 420 30 440 3 020 11 %
 
Skanssi-Piispanristin osayleiskaava-alueen kokonaismitoitus on voimassaolevien ase-
makaavojen ja laadittujen rakennemalliluonnosten mukaan seuraava: 
 

 Asukasmäärä 
v. 2000 

Uudet 
asukkaat Yhteensä

Skanssi 2 507 3 500 6 000
Piispanristi 2 422 2 180 4 600

Yhteensä 4 929 5 680 10 600
 
Turun ja Kaarinan kaupunginvaltuustot ovat hyväksyneet kaupunkistrategioissaan seu-
raavat vuoden 2010 väestötavoitteet: 
 

 Väestötavoite 
v. 2010 

Turku 200 000 
Kaarina 23 400 

Yhteensä 223 400 
 

3.1.2 Aluetarve 
 
Asumisen aluetarpeeseen vaikuttaa asukasluvun lisäksi asuntokunnan keskikoko, asu-
misväljyys, poistuma, talotyyppijakauma ja rakentamistehokkuus. 
 
Osayleiskaavan uusien asuntoaluevarausten tarpeeseen vaikuttaa oleellisesti voimassa 
olevien asemakaavojen vapaa kapasiteetti. Yhdyskuntarakenteen eheyttämisen ja kaava-
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talouden kannalta on ensisijaisen tärkeää, että rakentamattomat tontit saadaan rakennus-
toiminnan piiriin. 
 

3.1.3 Asumisväljyys 
 
Asumisväljyyden kasvun osuus uudisrakentamistarpeesta on erittäin merkittävä. Turun 
seudun maakuntakaavassa on Varsinais-Suomen liitto ennustanut asumisväljyyden kas-
vavan seuraavasti: 
 
Vuosi kerrosalaneliömetriä per asukas 
 (k-m2/asukas) 
2000 45,9 
2005 47,5 
2010 48,7 
2015 50,1 
2020 51,4 
 

3.1.4 Talotyyppijakauma 
 
Talotyyppijakauma vaikuttaa oleellisesti asumisen maa-aluetarpeeseen. Osayleiskaava-
tasolla maa-aluetarvetta laskettaessa käytetään mitoitusperusteena aluetehokkuutta (ker-
rosala/pinta-ala), (ea). 
 
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennepainotteinen keskusakseli (Lyyli) –työssä valit-
tiin Turun kaupunkiseudulta edustavia esimerkkialueita paikkatietoanalyysin perusteel-
la. Työn tuloksena saatuja vertailualueiden aluetehokkuuksia (ea) voidaan soveltaa myös 
Skanssin ja Piispanristin osayleiskaavan alueelle. Alla olevassa taulukossa on esitetty 
erilaisilla käyttötarkoituksilla saavutettavissa olevia aluetehokkuuksia: 
 
Käyttö- 
tarkoitus ea olevia esimerkkialueita 
AK 0,50 Harittu (Turku), Vienola (Turku) 
AKR 0,30 Naantalin keskusta, Kurjenmäki (Turku) 
AR 0,20 Portsa (turku), Hovipelto (Kaarina) 
AP 0,20 Mälikkälä (Turku), Moikoinen (Turku) 
AO 0,15 Huhkola (Turku), Kesämäki (Kaarina) 
 

3.2 Työpaikat 
 

3.2.1 Työpaikkatavoitteet 
 
Turun ja Kaarinan työpaikkatavoitteet ovat yleiskaavojen ja maakuntakaavojen mukaan 
seuraavat: 
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 Työpaikkamäärä 
v. 2000 

Työpaikkatavoite 
v. 2020

Kasvu
(työpaikkaa) % 

Turku 89 000 92 700 3 700 4,2 % 
Kaarina 6 000 7 044 1 044 17,4 % 

Yhteensä 95 000 99 744 4 744 5,0 % 
 
Skanssi-Piispanristin osayleiskaava-alueella on tällä hetkellä n. 1 200 työpaikkaa, joista 
Turun puolella on n. 600 työpaikkaa ja Kaarinan puolella n. 600 työpaikkaa. 
 

3.2.2 Aluetarve 
 
Turun ja Kaarinan yleiskaavojen tavoitteiden mukaan osa Skanssi-Piispanristin työpaik-
ka-alueista tullaan muuttamaan asumiseen tai maankäyttöä pyritään keskittämään liike-
toiminnan suuntaan. 
 
Maankäytön tehostumisen myötä alueen työpaikkamäärä tulee kasvamaan huomattavas-
ti. Moottoritien varteen, Skanssin osa-alueelle on rakennemalliluonnoksissa esitetty uu-
sia aluevarauksia, lähinnä korkean teknologian yrityksille. 
 

3.2.3 Työpaikkaväljyys 
 
Rakentamisen tehokkuus työpaikka-alueilla riippuu hyvin paljon toiminnan laadusta. 
Teoreettisina työpaikkaväljyyslukuina voidaan käyttää palvelu- ja toimistotyöpaikkojen 
osalta 50 k-m2/työpaikka ja teollisuuden osalta 100 k-m2/työpaikka. 
 

3.3 Palvelut 
 

3.3.1 Kaupalliset palvelut 
 
Turun yleiskaavassa on Skanssin alueelle osoitettu koko itäistä Turkua palveleva alue-
keskus. 
 
Kaupallisten palvelujen osalta tehdään erillinen selvitys, jossa analysoidaan nykyistä 
kaupallisten palvelujen verkostoa ja sen kehittämistarpeita. Erityistä huomiota selvityk-
sessä kiinnitetään suunnitellun kauppakeskuksen vaikutuksia Kaarinan keskustan ja lä-
hialueiden kaupallisiin palveluihin. 
 

3.3.2 Julkiset palvelut 
 
Skanssin alueelle tuleva uusi asutus edellyttää julkisten lähipalvelujen toteuttamista sa-
manaikaisesti asuntorakentamisen kanssa. Lähipalveluina tarvitaan ainakin peruskoulun 
ala-aste ja päiväkoti. 
 
Piispanristin alueella on julkiset lähipalvelut valmiina. Uudisrakentamisen myötä saat-
taa niiden kapasiteetti loppua ainakin tilapäisesti. 
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Julkisten palvelujen järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista tarkastella Skanssin 
ja Piispanristin aluetta yhtenä kokonaisuutena, ja kaupungit voisivat ostaa palveluja toi-
siltaan. 
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4 Kehityskuva 
 
Turun ja Kaarinan kaupungit ovat päättäneet laatia Skanssin ja Piispanristin alueelle 
osayleiskaavan, jossa täsmennetään alueen maankäytölliset ja toiminnalliset suuntavii-
vat ohjeeksi yksityiskohtaiselle suunnittelulle ja päätöksenteolle. Kaava-alueen Turun ja 
Kaarinan puoleista osaa tarkastellaan yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena. Osayleis-
kaavan pohjaksi on laadittu kehityskuva, jossa määritellään suunnittelun painopisteet ja 
kuvataan haluttu tavoitetilanne. Kehityskuva on esitetty karttana. 
 
Liite 29. Kehityskuva –kartta. 
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