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Tarkastelun sisältö

1. Tarkistettiin seudullisen liikennemallin 

ennusteiden lähtökohdat erityisesti Itäharjun ja 

Tiedepuiston ympäristön osalta

2. Tarkennettiin seudullisen liikennemallin 

liikenneverkon kuvausta tarkastelualueella

3. Päivitettiin liikenne-ennusteet käyttäen 

tuoreimpia näkemyksiä maankäytön kehityksestä 

tarkastelualueella

4. Arvioitiin verkollisten tarkasteluiden perusteella 

Itäharjun asuinalueen liikenteen 

rauhoittamistoimien verkollisia vaikutuksia

Tarkastelun keskeisenä 

tavoitteena on tarkastella 

Itäharjun asuinalueen liikenteen 

rauhoitustoimien verkollisia 

vaikutuksia



Liikenne-ennusteiden lähtökohdat

Maankäytön kehitys vuoteen 2030

Asukkaat Työpaikat



Liikenne-ennusteiden lähtökohdat

Maankäytön kehitys 2030-2050

Asukkaat Työpaikkamäärän kehitys on arvioitu

ainoastaan vuoteen 2030 saakka ja vuoden 

2050 ennusteessa käytetään vuoden 2030

ennustetta



Liikenne-ennusteiden lähtökohdat

 Ennusteiden laadinnassa hyödynnettiin pääosin seudullisen 
liikennemallin perusennusteiden lähtötietoja sekä maankäytön 
että liikennejärjestelmän kehityksen osalta
– Tiedepuiston osalta ennusteiden lähtökohdissa otettiin huomioon aiemmissa 

seudullisissa ennusteissa oletettujen muutosten lisäksi myös Turun Ammatti-
instituutin toimintojen keskittyminen tulevaisuudessa Tiedepuistoon

– Lisäksi liikenne-ennusteissa huomioitiin pyöräverkon osalta sekä 
Hippoksentien jatkeen myötä syntyvä että Voimakadun ja Joukahaisenkadun 
yhdistävä jalankulun ja pyöräilyn yhteys 

 Tarkastelualueen maankäytön kehitysoletukset
– Lemminkäisenkadun varteen on kaavailtu vuoteen 2050 mennessä noin 1700 

uutta asukasta ja noin 1700 uutta työpaikkaa. 

– Itäharjun kolmioon (Helsinginkatu-Jaanintie-Kalevalantie) on kaavailtu 
vuoteen 2050 mennessä noin 5700 uutta asukasta ja 1000 uutta työpaikkaa.

 Liikennejärjestelmän kehityksen osalta tarkastelualueen 
liikenteen näkökulmasta keskeisimmät ajoneuvoliikenteen 
hankkeet ovat
– Uusi liikennevaloliittymä Itäharjun alueelta Helsinginkadulle

– Hippoksentien jatke Ilmarisenkadulta Voimakadulle

– Keskustan rauhoitustoimien 1. osa: Turun keskustan ruutukaava-alueelle 
joukkoliikennekaistat (Aninkaistenkatu, Uudenmaankatu ja Hämeenkatu) ja 
alennetut nopeusrajoitukset



Aluejaon 

tarkentaminen

Alkuperäinen aluejako

Tihennetty aluejako

Autoliikenteen sijoitteluiden 

tarkentamiseksi Itäharjun alueen osa-

aluejakoa ja liikenneverkon kuvausta 

tarkennettiin.



Nykyiset liikennemäärät 

Ajoneuvoa vuorokaudessa

(KVL)
Liikennelaskentatietoja

Turun kaupungilta



KVL 2016



Karjakadun liikenteen

suuntautuminen

Noin 63 % Karjakadun liikenteestä on 

Vanhan Hämeentien ja Kalevalantien 

välistä läpikulkuliikennettä



Liikenne-ennusteiden päivittäminen

 Seudullisella liikennemallilla päivitettiin vuosien 
2030 ja 2050 liikenne-ennusteet. Ennusteet 
laadittiin molempien tavoitevuosien osalta sekä 
nykyiseen liikennejärjestelmäkuvaukseen että 
kehitettyyn liikennejärjestelmäkuvaukseen.

 Ennusteskenaarioiden 
vuorokausiliikennemääräkuvat on esitetty 
seuraavilla kalvoilla. Kuvat on rajattu 
koskemaan Itäharjun ja Tiedepuiston 
ympäristöä.

 Päivitetyt liikenne-ennusteet sijoiteltiin 
oheisille liikenneverkkovaihtoehdoille

• Nykytilanne

• Nykytilanne, Itäharjun rauhoitus

• 2030, nykyverkko

• 2030, kehitetty verkko

• 2030, kehitetty verkko ja 
Itäharjun rauhoitus

• 2050, nykyverkko

• 2050, kehitetty verkko

• 2050, kehitetty verkko ja 
Itäharjun rauhoitus



Itäharjun asuinalueen liikenteen rauhoittaminen

 Itäharjun asuinalueen liikenteen 

rauhoittamistoimina tutkittiin oheisen kuvan 

mukaista ratkaisua, jossa läpiajo on fyysisesti 

estetty Karjakadulta, Ruukinkadulta ja Mäkikadulta 

sekä Vanhalta Littoistentieltä



Vuorokausiliikenne-

ennusteet



KVL 2016



KVL 2016, 

Itäharjun 

rauhoitus



KVL 2030

nykyverkko



KVL 2030

kehitetty verkko



KVL 2030

kehitetty verkko, 

Itäharjun 

rauhoitus



KVL 2050

nykyverkko



KVL 2050

kehitetty verkko



KVL 2050

kehitetty verkko, 

Itäharjun 

rauhoitus



Itäharjun 

asuinalueen 

liikenteen kehitys 

ilman Itäharjun 

katuverkon 

rauhoitustoimia



Liikenteen 

kehitys 2016-

2030, 

nykyverkolla
Maankäytön 

kehityksen vaikutus



Kehitetyn verkon 

vaikutukset 2030



Liikenteen 

kehitys 2016-

2030
Maankäytön ja 

liikennejärjestelmän 

kehitys huomioitu



Liikenteen 

kehitys 2016-

2050, 

nykyverkolla
Maankäytön 

kehityksen vaikutus



Kehitetyn verkon 

vaikutukset 2050



Liikenteen 

kehitys 2016-

2050
Maankäytön ja 

liikennejärjestelmän 

kehitys huomioitu



Itäharjun 

asuinalueen 

liikenteen 

rauhoittamisen 

vaikutukset



Itäharjun 

rauhoituksen 

vaikutus, 

nykytilanne



Itäharjun 

rauhoituksen 

vaikutus, 2030



Itäharjun 

rauhoituksen 

vaikutus, 2050



Itäharjun asuinalueen liikenteen rauhoittamisen 

verkolliset vaikutukset

 Tiedepuiston ja Itäharjun kolmion maankäytön kehittyminen sekä liikennejärjestelmän 
kehitystoimet lisäävät ajoneuvoliikenteen määrää Karjakadulla noin 800-1200 ajoneuvoa 
vuorokaudessa

 Itäharjun alueen liikenteen rauhoittamistoimet poistavat asuinalueen läpi kulkevan 
autoliikenteen kokonaan, mikä tarkoittaa Karjakadulla ennustevuodesta riippuen noin 4 000 – 5 
000 ajoneuvon vähenemää vuorokaudessa

 Rauhoittamistoimien vaikutukset ovat sikäli paikallisia, että liikenne siirtyy pääasiassa Itäharjun 
aluetta ympäröivälle pääkatuverkolle (Savitehtaankadun ja Hämeentien sekä Jaanintien ja 
Hämeen valtatien kautta kulkeville reiteille).
– Suurin osa Itäharjun alueen pohjoisosiin hakeutuvasta Karjakatua käyttäneestä liikenteestä hakeutuu 

katujen katkaisun myötä pääosin Savitehtaankadun kautta kulkevalle reitille. 

– Pidempimatkainen läpikulkuliikenne hakeutuu sekä Savitehtaankadun että Jaanintien kautta kulkeville 
reiteille. Pieni osa pidempimatkaisesta läpikulkuliikenteestä siirtyy Halistentieltä Helsingintien ja 
Tampereen valtatien kautta kulkevalle reitille.

– Virmuntielle haketuu katujen katkaisun myötä hieman aiempaa enemmän liikennettä (noin 200-400 
ajoneuvoa vuorokausitasolla).  Virmuntien houkuttelevuus lisääntyy Kalevantien ja Itäharjun alueen 
keskiosan välisen liikenteen näkökulmasta.



Laaditusta selvityksestä tehtävät johtopäätökset:

• Itäharjun asuntokatuverkon, mukaan lukien Nummessa sijaitsevan Keskikadun läpiajon 

estämisellä saavutetaan huomattava autoliikenteen väheneminen asuinalueen ytimessä, mikä 

on ollut sekä kaupungin että aktiivisesti asiaa ajavien tavoitteena valmistelun alkamisesta 

lähtien.

• Liikennemäärien lisääntyminen asuinaluetta kiertävillä pää- ja kokoojakaduilla lisääntyy mutta 

lisäys ei ole merkittävä.

• Katujen läpiajon estämistoimenpiteillä on alueella asuvienkin liikkumiseen huomattavia 

vaikutuksia riippuen kulkumuodosta.

• Kotoperäisen matkan suorittaminen autolla ”sulkulinjan” läheisyydestä sen toiselle puolelle 

aiheuttaa kiertomatkoja.

• Jalkaisin tai pyöräillen kiertomatkoja ei synny.



Kaupunkiympäristötoimialan esitys käytännön toimenpiteistä

• Moottoriajoneuvoliikenteeltä katkaistavat kadut Kalevantien ja Vanhan 

Hämeentien välisen läpiajon estämiseksi 



Kaupunkiympäristötoimialan esitys käytännön toimenpiteistä

• Rakenteellisia nopeudenalentamistoimenpiteitä reitille Virmuntie-

Säkönkatu-Karjakuja



Valmistelun aikana esiintuodut lisätoimenpiteet 

• Karjakadulta Savitehtaankadulle oikaisevan tai liikennevaloja kiertävän 

liikenteen estäminen Tuulensuunkadulla, Pääskyvuorenkadulla ja 

Itäharjunkadulla



Kaupunkiympäristötoimialan esitys Keskikadun läpiajoliikenteen estämiseksi

• Kadun autoliikenteen määrä vuorokaudessa on 4000 ajoneuvoa 

läpiajokiellosta huolimatta

• Valvonnan keinoin ei ole saavutettu mainittavia muutoksia läpiajon määrään



Kaupunkiympäristötoimiala asettaa edellä esitetyt selvitykset 

toimenpiteet julkisesti nähtäville 1.4. alkaen neljäksi viikoksi.



Itäharjun liikennemallitarkastelu sekä kaupungin esitys asuntokatuverkon rauhoittamistoimenpiteistä 

on nähtävänä kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelussa, os. Puolalankatu 5, 1. krs ja 

internetissä. Esitystä koskevat mielipiteet on toimitettava kaupunkiympäristötoimialalle, PL 355, 

20101 Turku tai sähköpostiosoitteeseen liikennesuunnittelu@turku.fi ennen nähtävänäoloajan

päättymistä.


