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1. J O H D A N T O

1.1 OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUVÄLINEENÄ

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maan-
käytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava
voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella.
Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset
alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja
muun maankäytön perustaksi. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-
alueittain.
Sekä Turussa että Kaarinassa on yleispiirteiset valtuuston hyväksymät koko kun-
nan yleiskaavat. Nyt laadittu Skanssi-Piispanristin osayleiskaava merkitsee maan-
käytön tarkentumista, niin että alueen asemakaavoitus voidaan käynnistää.
Lain mukaan yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa
sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viran-
omaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäes-
sään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan
toteutumista.
Kaikkea toimintojen sijoittamista ei kuitenkaan saa vielä osayleiskaavakartoillakaan
nähdä jäykästi paikkaan sidotuksi, vaan asemakaavoituksen yhteydessä voidaan
tehdä perusteltuja muutoksia toimintojen sijoitteluun, kunhan osayleiskaavan an-
tamista perusratkaisuista, kuten mitoituksesta ja yhteystarpeista, pidetään kiinni.

1.2 SKANSSIN – PIISPANRISTIN OSAYLEISKAAVAN ALUE JA TARKOITUS

Skanssin ja Piispanristin alue sijoittuu kahden kaupungin taajamarakenteen raja-
pintaan. Alue muodostaa kokonaisuuden, jonka liikenteelliset yhteystarpeet, uuden
maakäytön selvitys- ja rakennetun ympäristön uusiutumistarpeet on järkevää käsi-
tellä samanaikaisesti osayleiskaavatasolla. Osayleiskaava-alueen sijainti Turun
kaupunkiseudun keskusakselin varressa antaa hyvät lähtökohdat alueen kehittä-
miselle.
Yleispiirteisesti tarkasteltuna kaava-aluetta rajaa Helsingin moottoritie, Kurkelantie,
Pyhän Katariinantie, Kataraistentie, Eteläkaari ja suunniteltu Skarppakullantie. Tu-
run puolella Skanssin alue on Manner-Turun ainoa laajempi lähes rakentamaton
kokonaisuus, joka on kaavailtu rakentamiseen. Kaarinan puolella uusiutumistar-
vetta on ns. Hartwallin alueella ja Piispanristintien varren tuotantoalueilla.
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Turku

Kaarina

Kuva 1 Suunnittelualue

Osayleiskaavan tavoitteena on luoda yleiskaavalliset edellytykset toimivalle kau-
punkirakenteelle, joka tarjoaa virikkeellisen ja viihtyisän asuin- ja työpaikkaympä-
ristön. Tavoitteena on rakentaa korkeatasoinen asuinalue Helsingin valtatien ja
Uudenmaantien väliin Turun Skanssiin sekä Uudenmaantien ja Kairiskulman väliin
Kaarinan Piispanristille. Kaavoitustyön tarkoituksena on tutkia, sijoitetaanko
Skanssiin Itäportin liikekeskus. Skanssi ja Piispanristi ovat myös merkittäviä, uusia
ja uusiutuvia työpaikka-alueita.
Turun ja Kaarinan kaupungit ovat päättäneet laatia yhteisen Skanssin ja Piispan-
ristin osayleiskaavan alueen kehittämisen pohjaksi. Suunnittelu tapahtuu tiiviissä
yhteistyössä. Hallinnollisesti kumpikin kaupunki käsittelee aluettaan koskevan kaa-
van omissa päättävissä hallintoelimissään. Osayleiskaava laaditaan asemakaa-
voituksen pohjaksi ja oikeusvaikutteisena. Osayleiskaava on samalla yleiskaavan
muutos.
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1.3 SUUNNITTELUORGANISAATIO

Skanssin ja Piispanristin osayleiskaavan on laatinut vuosina 2001–2004 Suunnit-
telukeskus Oy:n Turun toimisto, Turun ja Kaarinan kaupunginhallitusten valvon-
nassa. Käytännön suunnittelutyötä ovat valvoneet Turun ja Kaarinan kaupunkien
edustajat.

Turun kaupunki:

Kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivonen
Kaavoitusinsinööri Olavi Ahola
Liikennesuunnitteluinsinööri Jaana Mäkinen

Kaarinan kaupunki:

Kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki

Suunnittelukeskus Oy:stä ovat työhön osallistuneet seuraavat henkilöt:

Pasi Lappalainen, DI projektipäällikkö
Eino Halonen, DI maankäyttö
Janne Virtanen, DI GIS-asiantuntija
Arja Sippola, arkk. maankäyttö, kaupunkikuva
Eeva-Kaarina Wahteristo, RA maankäyttö
Kimmo Mustonen, fil.yo luontoselvitys
Kari Koski, ins. liikenne
Satu Lehtikangas. FM kaavatalousselvitys
Taina Ollikainen FM kaupallisten palvelujen selvitys
Pasi Lähteenmäki, ins. yhdyskuntatekniikka
Kari Linnakoski, ins yhdyskuntatekniikka
Outi Leppänen, arkkit. yo maankäyttö
Petteri Nikki, arkkit. yo. maankäyttö
Satu Mäkelä, suunn.avust. ATK-toteutus
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2. L Ä H T Ö K O H D A T   J A   T A V O I T T E E T

Tässä selostuksessa lähtökohtia ei varsinaisesti esitellä, koska niistä on tehty erilli-
siä selvityksiä ja raportteja. Seuraavassa esitellään vain näiden raporttien aihealu-
eet. Lähtökohdissa ei niiden laatimisen jälkeen ole tapahtunut oleellisia muutoksia.
Luonnoskäsittelyn kuluessa tehdyt kaupunkien päätökset ovat kuitenkin tavoite-
luonteisia ja siten lähtökohtia täydentäviä.

2.1 SUUNNITTELUN KÄYNNISTYS

Skanssin ja Piisparistin osayleiskaava on Turun ja Kaarinan kaupunkien yhteinen
kaavoitushanke. Suunnittelu käynnistettiin Turun kaupungin osalta koko kaupungin
yleiskaavan käsittelyn yhteydessä 11.12.2000 tehdyllä kaupunginvaltuuston pää-
töksellä ja Kaarinan kaupungin osalta valtuuston kaavoituspäätöksellä 20.11.2000.
Varsinaisesti suunnittelu käynnistettiin alkuvuodesta 2001. Kumpikin kaupunki kä-
sittelee ja hyväksyy osayleiskaavan erikseen omilta alueiltaan. Työtä on valmistel-
lut Suunnittelukeskus Oy yhteistyössä kaupunkien kaavoitusviranomaisten kanssa.

2.2 PERUSTIEDOT, TAVOITTEET, MITOITUS JA KEHITYSKUVA

Suunnittelun alkuvaiheessa laadittiin raportti sisältäen suunnittelualuetta koskevat
perustiedot ja tavoitteet sekä mitoitustarkastelun ja kehityskuvan. Raportti on osa
hyväksyttävän suunnitelman selostusta. Tässä yhteydessä todetaan vain ko. ra-
portin sisällön pääpiirteet otsikkomaisesti. Raportti on käsitelty Turun kaupungin
ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa 8.1.2002 ja Kaarinan kaupunginvaltuustossa
28.1.2002.

2.2.1 Perustiedot

Perustiedoissa on koottuna suunnittelualueen nykytilanne käsittäen kaavoitusti-
lanteen, maanomistustiedot sekä tiedot väestön ja työpaikkojen määristä. Edelleen
siinä on kuvattu rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön nykytila sekä tekni-
sen huollon ja liikenteen verkostot ongelmakohtineen.

2.2.2 Tavoitteet

Raportissa hyväksytyt tavoitteet ovat luonteeltaan yleispiirteisiä ja ne ovat näin ol-
len jättäneet suunnittelulle runsaasti liikkumavaraa. Yleistavoitteiden lisäksi tavoit-
teet on kirjattu alueen asumisen, elinkeinotoiminnan, palvelujen, virkistyksen ja lii-
kenteen sekä yhdyskuntatekniikan toimintojen kehittämiseksi.

2.2.3 Mitoitus

Raportissa esitetty mitoitustarkastelu on myös melko yleispiirteinen tukeutuen lä-
hinnä kaupunkien kokonaisyleiskaavoihin ja maakuntasuunnitteluun. Asumisen
mitoitus perustuu kuitenkin täsmällisiin väestötavoitteisiin. Väestötavoitteen toteu-
tumiseen vaikutetaan ennen kaikkea valittavalla rakentamistehokkuudella ja talo-
tyyppijakaumalla.
Tässä yhteydessä Skanssin alueen väestötavoitteeksi määriteltiin 6000 ja Piispa-
ristin 4600 asukasta, mikä merkitsisi vastaavasti 3500 ja 2180 uutta asukasta. Tu-
run kaupungin teki myöhemmin esityksen, että Skanssin alueen väestötavoite tulee
nostaa 5000 uuteen asukkaaseen.
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Palvelujen mitoituksessa on käytetty hyväksi erillistä kaupallisten palvelujen selvi-
tystä (vrt. 2.3).

2.3 MUUT SELVITYKSET JA PÄÄTÖKSET

2.3.1 Osayleiskaavoituksen yhteydessä laaditut erillisselvitykset

Osayleiskaavoitustyössä on hyödynnetty monia ennen yleiskaavoitusta laadittuja
selvityksiä ja suunnitelmia, jotka on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
Osayleiskaavoitustyöhön liittyen on suunnittelun aikana tehty lisäksi erillisinä asia-
kirjoina seuraavia raportteja:

� Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (suunnittelun kuluessa täydentyvä)

� Kaupallisten palvelujen selvitys ja vaikutusten arviointi

Selvityksen tarkoituksena on ollut antaa pohjaa osayleiskaavan kau-
pallisten palveluiden sijoittamiseen ja mitoitukseen sekä osayleiskaa-
voituksen jälkeen tapahtuvaan hankesuunnitteluun.

� Liikenneselvitys

Selvityksessä on kartoitettu osayleiskaava-alueen liikenteen perustie-
dot ja ongelmakohteet sekä tutkittu liikennemääriä eri rakennevaih-
toehdoilla.

� Itäkaaren risteyssillan lisärampit
Selvityksessä tutkittiin Huhkolan liittymän uusista ramppijärjestelyistä
kolme vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa on uusi ramppi
vain Lausteen suunnasta keskustaan päin. Toisessa vaihtoehdossa
tulee uusi silmukkaramppi keskustan suunnasta Skanssiin ja nykyistä
Helsingin suuntaan lähtevää ramppia on siirretty. Kolmannessa vaih-
toehdossa on suorat rombiset rampit sekä keskustaan että keskus-
tasta päin.
Uusien ramppien ongelmana on, että Huhkolan eritasoliittymän ja
Jaanintien eritasoliittymän välillä matka moottoritieltä tulevalta ram-
pilta seuraavan poistuvan rampin alkuun jää lyhyemmäksi kuin mitoi-
tusohjeet 80 km/h-mitoitusnopeudella vaativat. Jonkin verran pituutta
saadaan lisää rakentamalla Jaanintieltä Helsingin suuntaan lähtevät
nykyiset rampit lyhyemmiksi. Sekoittumisalue on pisin silmukkaramp-
pivaihtoehdossa. Osayleiskaavaan valittiin kuitenkin suorat rampit,
koska silmukkaramppi vaikeuttaisi maankäytön suunnittelua ja pois-
taisi meluesteenä toimivan kallion moottoritien ja asutuksen välistä.

� Välimatkavertailu

Vertailussa on tarkasteltu välimatkoja Skanssin alueelta alkavien tai
sinne päättyvien sekä mahdollisesti Skanssin alueen läpi ajavan ul-
kopuolisen liikenteen suhteen. Selvitys osoitti, että Skanssin läpi siir-
tyy helposti ajamaan sellaista liikennettä, joka on matkalla Itäkaarelta
tai Skarppakullantieltä Piispanristin suuntaan tai Haritun Puistotien
jatkeen kautta Harittuun ja edelleen Kaarinaan. Tämä on otettu huo-
mioon muotoilemalla Skanssin kokoojakatuverkko siten, että se ei
muodosta suoraa läpikulkuväylää, mutta palvelee kuitenkin alueen
yhteystarpeita eri suuntiin. Katuverkon jatkosuunnittelussa on tavoit-
teena asuinalueelle sopiva hidaskatumaisuus.
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� Viranomaisneuvotteluiden muistiot

� Osayleiskaavaluonnoksen selostus (korvautuu käsillä olevalla selostuksella)

� Skanssin harjun vesiaiheeseen liittyvä selvitys

� Lisäksi on tehty kaavataloudellinen selvitys

2.3.2 Osayleiskaavan käsittelyn yhteydessä tehdyt päätökset

Osayleiskaavaluonnoksen nähtäville panoa edelsi asian käsittely sekä Turun että
Kaarinan kaupunginhallituksessa.
Turun kaupunginhallitus päätti 23.9.2002, että osayleiskaavasta laitetaan nähtäville
kaksi luonnosta. Toinen näistä on suunnittelutyöryhmän laatima, jossa Haritun
puistotie on yhdistetty Kairiskulmantiehen ja toinen Turun kaupungin ympäristö- ja
kaavoitusviraston suunnittelutoimiston laatima luonnos, jossa Haritun puistotie on
viety Uudenmaantielle asti. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että alueen Turun
puoleista väestötavoitetta nostetaan lähemmäksi Turun yleiskaavan mitoitusta
(Skanssi 5000 uutta asukasta) ja että jatkosuunnittelussa tutkitaan vielä eräitä yk-
sityiskohtia.
Kaarinan kaupunginhallitus päätti 25.9.2003 hyväksyessään nähtäville laitettavan
luonnoksen, että Kaarinan kaupunki pitää parhaana kaupan selvityksen mukaista
lähipalveluvaihtoehtoa ja varsinaisen kaavaluonnoksen mukaista liikenneverkkoa.
Kaarinan kaupunki pitää välttämättömänä Pyhän Katariinan tien ja Kataraistentien
välisen yhteyden pitämistä ennallaan.

3 O S A Y L E I S K A A V A N   S U U N N I T T E L U N   V A I H E E T

3.1 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

Maankäyttö- ja rakennuslaki painottaa osallisten, kaavoittajien ja luottamushenki-
löiden välistä vuorovaikutusta, yhteistyötä valtion viranomaisten kanssa sekä
avointa tiedonvaihtoa eri osapuolten kesken kaavoituksen kuluessa.
Vuorovaikutus eri tahojen kanssa on ollut työssä keskeisenä tavoitteena, ja kun li-
säksi kysymyksessä on kahden kunnan yhteinen hanke, on selvää, että tietojen ja
mielipiteiden kerääminen on ollut keskeinen osa suunnittelutehtävää. Tähän ovat
osallistuneet niin kuntien kaavoitushenkilöstö kuin konsulttikin. Myös eri tahojen ja
osallisten keskenään osittain ristiriitaiset tavoitteet - varsinkin liikenneverkon osalta
ovat tehneet laajan keskustelun tarpeelliseksi eri intressipiirien tavoitteiden ym-
märtämiseksi.
Kaavoituksen aikana on järjestetty lukuisia neuvotteluja eri tahojen kesken sekä
informaatiotilaisuuksia asukkaille ja muille osallisille. Suunnittelun etenemistä on
käsitelty tarkemmin kohdassa 3.2.

3.1.1 Osalliset

Koska osayleiskaavoitus koskee myös jo rakennettua ympäristöä, suunnittelualu-
een osallisten määrä on varsin huomattava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmas-
sa on lueteltu osallisina olevia eri tahoja ja esitetty menettely.
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3.1.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman
on Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunta käsitellyt kokouksessaan
21.8.2001 ja Kaarinan kaupungin kaavoitus- ja rakennuslautakunta kokouksessaan
16.5.2001. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.8.2001 on asiakirjaliite yksi (1).

3.2 SUUNNITTELUN ETENEMINEN

3.2.1 Työn aloitus ja luonnosvaihe

Perustietojen kokoaminen ja tavoitteiden valmistelu aloitettiin alkuvuonna 2001.
Ensimmäinen viranomaisneuvottelu käytiin Lounais-Suomen ympäristökeskukses-
sa 7.6.2001. Osayleiskaavoituksen osaraporttiluonnos koskien perustietoja, ta-
voitteita, mitoitusta ja kehityskuvaa valmistui kesällä 2001. Osaraporttia esiteltiin
yleiskaavoitusta koskevissa yleisötilaisuuksissa 10.9, 19.9, 20.9.2001, joista kaksi
järjestettiin Turussa ja yksi Kaarinassa.
Edellä mainittu osaraportti koskien mm. tavoitteita hyväksyttiin Turun kaupungin
ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa 8.1.2002 ja Kaarinan kunnanvaltuustossa
28.1.2002.
Alustavasta luonnoksesta ja vaihtoehdoista liikenneverkon sekä kaupan osalta
järjestettiin yleisötilaisuudet 12.3, 13.3 ja 14.3 2002, joista kaksi Turussa ja yksi
Kaarinassa.
Kaupunkien sosiaali- ja kouluviranomaisten kanssa on pidetty neuvottelu
15.3.2002.
Osayleiskaavasta on pidetty maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:ssä tarkoitettu vi-
ranomaisneuvottelu 19.3.2002.
Tiedotuksessa on käytetty hyväksi internetin suomia mahdollisuuksia tiedottamalla
yleisötilaisuuksista ja esittämällä perusselvityksiä sekä luonnoksia kotisivulla.
Vesiviranomaisten kanssa selvitettiin mahdollisuutta hyödyntää pohjavesivaroja
virkistysalueilla.
Luonnosvaiheen aikana valmistuivat kaupallisten palvelujen selvitys ja vaikutusten
arviointi sekä liikenneselvitys.
Osayleiskaavaluonnos, joka on päivätty 7.6.2002, hyväksyttiin nähtäville asetetta-
vaksi Turun kaupunginhallituksessa 23.9.2002 ja Kaarinan kaupunginhallituksessa
14.10.2002. Tässä yhteydessä Turun kaupunki asetti nähtäville lisäksi vaihtoehtoi-
sen luonnoksen, joka on päivätty 30.7.2002. (Ks. myös 2.3.2)

3.2.1 Osayleiskaavaehdotuksen valmistelu

Kaava-alueen alustavista luonnosvaihtoehdoista pidettiin maaliskuussa 2002 kol-
me yleisötilaisuutta. Yleisötilaisuuksissa oli esillä Skanssin pohjoisosan kaupalli-
sesta alueesta kolme eri vaihtoehtoa, ja samoin Haritun puistotien, Kataraistentien
sekä Kairiskulmantien ja Moreenikadun välisen yhdyskadun liikenteellisistä ratkai-
suista kolme vaihtoehtoa.
Skanssiin esitettiin sijoitettavaksi KL-, KM- tai KTY – aluetta. Alueelle olisi vastaa-
vasti sijoittunut lähipalvelukeskus, kaupansuuryksikkö tai suurta tilaa vieviä liikkei-
tä. Skanssin ja Piispanristin osayleiskaavatyön yhteydessä osayleiskaavatyön
luonnosvaiheessa alueelta on laadittu kaupallisten palvelujen selvitys ja niiden vai-
kutusten arviointi. Edellä mainitut alueiden käyttötarkoitusmerkintöjen vaihtoehdot
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perustuivat laadittuun selvitykseen. Selvityksessä käsiteltiin kolmea eri vaihtoehtoa
Skanssin uuden keskustan toteuttamiseksi. Vaihtoehdot olivat kauppakeskus, lähi-
palvelukeskus ja tilaa vievän erikoiskaupan keskittymä.
Kauppakeskusvaihtoehdossa tutkittiin kauppakeskusta, jonka kokonaisala olisi n.
30 000 m² ja johon sijoittuisi yksi hypermarket ja useita erikoisliikkeitä. Kauppakes-
kuksen aluetarve pysäköintialueineen olisi noin 7-8 hehtaaria, mikä on Skanssin ja
Piispanristin osayleiskaavaluonnoksessa keskustatoiminnoille suunnitellun alueen
suuruus. Lähipalvelukeskusvaihtoehdossa tarkasteltiin lähinnä Skanssin alueen
omaa kysyntää palvelevaa lähipalvelukeskusta, johon sijoittuisi julkisia palveluja ja
yksi supermarket-tasoinen noin 1 600 m² laajuinen päivittäistavarakaupan yksikkö.
Tilaa vievän erikoiskaupan keskittymän vaihtoehdossa tarkasteltiin keskittymään,
jonka kokonaisala olisi noin 20 000 m². Keskukseen sijoittuvia kaupan aloja ei sel-
vityksessä määritelty.
Kaupallisten palvelujen selvityksessä ja vaikutusten arvioinnissa todettiin, että
kauppakeskuksen vaikutusalueella pienten päivittäistavaramyymälöiden toiminta-
edellytykset heikkenevät, mikäli koko keskustatoiminnoille kaavailtu alue käytetään
kauppakeskuksen liiketilojen rakentamiseen. Lähipalvelukeskuksella ei todettu ole-
van juurikaan vaikutuksia osayleiskaava-alueen ulkopuolella. Tilaa vievän erikois-
kaupan keskittymä olisi selvityksen mukaan saattanut vaarantaa Kaarinan kaupun-
gin puolella jo käynnissä olevat hankkeet.
Liikenneratkaisuissa oli esillä vaihtoehto, jossa Haritun puistotie, Haritunkatu, Kata-
raistentien ja Kairiskulmantie muodostaisivat uuden yhdyskadun kanssa suljetun
lenkin. Toinen esitetty vaihtoehto oli liittää yhdyskatu Uudenmaantiehen ja jättää
Haritun puistokatu päättyväksi tieksi. Kolmas vaihtoehto oli liittää suljettu lenkki
Uudenmaantiehen.
Alustavasta luonnoksesta ja vaihtoehdoista liikenneverkon sekä kaupan osalta
saatu palaute koski erityisesti Skanssin läpi kaupan mahdolliseen suuryksikköön
kulkevaa liikennettä. Lisäksi katsottiin tarpeelliseksi alueelta kaupunkiin vievän lii-
kenteen johtaminen moottoritielle rampilla. Palautetta saatiin myös suuren kaup-
payksikön eduista ja haitoista sekä palveluiden sijoittumisesta ja tarpeesta.
Turun kaupunki päätyi Skanssin alueen kaupallisten palvelujen osalta C – merkin-
tään, keskustatoimintojen alue, joka mahdollistaa jatkossa jokaisen edellä maini-
tuntoiminnan sijoittumisen alueelle. Turun kaupunki esitti Kataraistentien katkaise-
mista kaupunkien rajalla. Sekä tämä että Haritun puistokadun jatkaminen ja Sora-
kadun liittyminen Skarppakullantiehen on osayleiskaavaehdotuksessa esitetty
vaihtoehtoisina tai ohjeellisina.
Luonnosvaiheessa esillä olleista vaihtoehdoista muodostettiin saadun palautteen
perusteella 6.6.2003 päivätty ehdotus.

Liite 1 Skanssinalue, havainnekuvia vaihtoehdoista, A. asukastilaisuuksissa esillä ollut
vaihtoehto, B. havainnekuva luonnosvaiheesta

3.2.2 Osayleiskaavaehdotuksen jatkokehittely
Skanssin ja Piispanristin osayleiskaava asetettiin nähtäville 15.9. - 14.10.2003 väli-
seksi ajaksi. Osayleiskaavahankkeessa on pyydetty lausunnot (MRA 20 §) Varsi-
nais-Suomen liitolta, Lounais-Suomen ympäristökeskukselta sekä muilta kaavan
kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. Turun yleiskaavatoimisto ja Kaari-
nan kaavoitusyksikkö ovat antaneet vastineensa lausuntoihin. Saatuja lausuntoja
ja niihin annettuja vastineita on käsitelty 22.3.2004 pidetyssä viranomaisneuvotte-
lussa (MRA 18 §).
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Lausunnoissa vastustettiin vähittäiskaupan suuryksikön sijoittamista Skanssin
pohjoisosan kaupalliselle alueelle. Alue on varattu monipuolista Skanssin uutta
keskustaa varten, ei yksinomaan vähittäiskaupan suuryksikköä varten. Turun yleis-
kaavatoimisto ehdotti vastineessaan Skanssin keskustan alueen kaavamääräyksen
tarkentamista siten, että alueen toimintojen monipuolisuus varmistuu. Tarkenne-
tussa kaavamääräyksessä keskustan alueen toiminnot jakautuvat siten, että
asuntoja on 1/3, vähittäiskauppaa 1/3 sekä hallinto-, toimisto- ja palvelutiloja 1/3
sallitusta kerrosalasta. Skanssin keskustan alueen toteutuksesta järjestettiin arkki-
tehtikilpailu. Kilpailu oli kaksivaiheinen, ja siinä etsittiin ratkaisua monipuolisen kau-
pan, työn ja asumisen toimintoja käsittävän alueen toteuttamiseksi. Vähittäiskau-
pan toiminnoille osoitettavaa rakentamista haluttiin rajoittaa Skanssin uuden kes-
kustan alueella, koska kaupan lähipalveluverkoston toimintaedellytykset pyritään
säilyttämään.

Liikenteen ohjauksesta ja katuverkon kehittämisestä kannettiin myös huolta lau-
suntokierroksella. Turun ja Kaarinan rajan ylittävän Kataraistentien liikennejärjes-
telyt, moottoritielle Skanssin kohdalle toteuttavat rampit sekä Skanssin uuden kes-
kustan toteuttamisen vaikutuksesta lisääntyvä liikenne nousivat erityisesti lausun-
noissa esille. Asuntoalueiden mahdollinen läpikulkuliikenteen kasvu erityisesti Ka-
taraistentien kautta nähtiin ongelmana. Kaavaehdotusta päätettiin päivittää siten,
että Haritun puistotie ja katuosuus Kataraistentie – Pyhän Katariinan tie Turun ja
Kaarinan rajalla osoitetaan ohjeellisena kokoojakatuna. Joukkoliikennelautakunta
otti lausunnossaan kantaa Skanssin alueen joukkoliikenteen toteuttamiseen. Lau-
sunto otetaan huomioon jatkosuunnittelussa.

Moottoritien liikennejärjestelyjen osalta Tiehallinto katsoi, että liikenteen sekoittu-
misalueet jäävät liian lyhyeksi. Kaavaprosessin kestäessä on harkittu myös mah-
dollisuutta jättää E18-moottoritien alue pois osayleiskaavasta tai sen osoittamista
oikeusvaikutuksettomaksi. Lausuntokierroksen jälkeisessä viranomaisneuvottelus-
sa kuitenkin sovittiin, että kaavaehdotuksen aluerajausta ei muuteta ja liittymäjär-
jestelyt sekä moottoritien Turun pään päätekohta pidetään kaavaehdotuksen mu-
kaisena.

Skanssin ja Piispanristin osayleiskaavan vaikutukset luontoon ja luonnonympäris-
töön nousivat lausuntokierroksella esiin useammissa lausunnoissa. Skanssin ja
Piispanristin alue sijaitsee pohjavesi- ja pohjaveden muodostumisalueilla. Vesilai-
toksen mukaan kaava-alueen toteuttamisen myötä kaupungin alueella oleva poh-
javesien imeytymisalue tulee pienenemään. Pohjavesien suojeluun tulee alueella
kiinnittää erityistä huomiota. Skanssin ja Piispanristin alueella voimassa olevissa
asemakaavoissa ei ole esitetty pohjavesialueiden rajauksia. Ympäristökeskuksen
mielestä osayleiskaavan tulee ohjata rakentamista tällaisilla alueilla.

Ympäristönsuojelutoimisto toi lausunnossaan esiin, että osayleiskaavatyön luon-
nosvaiheessa käytetty luontokartoitus ei kata kaikkia kohteita. Kaavakarttaa ja kaa-
vaselostusta tarkistettiin luontokohteiden osalta ympäristönsuojelutoimiston lau-
sunnon pohjalta.

Osayleiskaava-alueella on laadittu saastuneiden maa-alueiden selvitys, jossa löytyi
mahdollisesti pilaantuneita kohteita. Pilaantuneet maa-alueet on osoitettu kaavaan
kohdemerkintöinä.
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4 O S A Y L E I S K A A V A N   K U V A U S

4.1 KAAVAN RAKENNE

Kahden kaupungin alueelle sijoittuva osayleiskaava on laadittu yhtenä kokonai-
suutena. Skanssin ja Piispanristin osayleiskaavan liikenteellisen rungon muodosta-
vat Turun kaupungin sisääntuloväylät Helsingin moottoritie ja Uudenmaantie. Kaa-
varatkaisussa on painotettu läpikulkuliikenteen ohjaamista näille väylille.
Turun puolella uuden rakentamisen alueen käsittää Skanssin alue. Skanssin sisä-
osat on osoitettu matalaan kerrostalo- ja rivitalovaltaiseen sekä tiiviiseen pientalo-
asumiseen. Työpaikkavaltaiset, korkean teknologian alueeksi kaavaillut alueet on
osoitettu Skanssin pohjoisosaan moottoritien ja tulevan Skarppakullantien tuntu-
maan. Pohjoisin Skanssin alue on merkitty keskustatoimintojen alueena. Kaava-
määräyksellä on määritelty alueen toimintojen jakautuminen vähittäiskaupan, asu-
misen sekä hallinto-, toimisto- ja palvelutilojen välillä. Yleisten palvelujen ja lähipal-
velujen alueet on osoitettu Skanssin kokoojaväylien risteyksen tuntumaan alueen
keskiosaan. Skanssin harjun alue Uudenmaantien varressa on kaavoitettu virkis-
tykseen.
Koivulan ja Haritun rakennettujen alueiden liikenneverkko tukeutuu nykyiseen ka-
tuverkkoon. Uudenmaantien eteläpuolelle osoitettu uusi pientalorakentaminen tu-
keutuu liikenteellisesti Uudenmaantiehen. Vanhan kaupunginpuutarhan alue Uu-
denmaantien eteläpuolella on kaavoitettu toimitilojen ja asumisen alueeksi.
Kaarinan puolella Uudenmaantien pohjoispuolella oleva uusiutuva liike- ja tuotan-
toalue on kaavoitettu toimitilarakennusten alueena Uudenmaantiehen ja Kurkelan-
tiehen tukeutuvilta osilta. Alueen sisäosiin sijoittuvat ympäristölleen ystävälliset
tuotantoalueet. Nykytilanteesta johdatellen on alueelle sijoitettu jonkin verran asu-
mista toimitilojen ja tuotannon oheen.
Ns. Hartwallin alueelle ja siihen liittyvän Piispanristin lammen alueelle on alueen
uusiokäyttönä osoitettu pääsääntöisesti kerrostalovaltaista asumista. Alueen sisä-
osiin on osoitettu lisäksi pientalovaltaiseen asuinrakentamiseen tarkoitettu alue.
Toimitilarakennusten alue on merkitty nykykäytön pohjalta ns. Hartwallin alueen
pohjoisosaan. Prisman alue Uudenmaantien tuntumassa on kaavoitettu kaupallis-
ten palvelujen alueena, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Kairiskul-
man ja Poikluoman rakennettujen alueiden liikenneverkko tukeutuu nykyiseen ka-
tuverkkoon.
Osayleiskaavassa on osoitettu joukkoliikenteen kehittämiskäytävä Uudenmaantietä
pitkin. Uudenmaantiehen nähden poikittaisia joukkoliikenteen kehittämisyhteyksiä
on on esitetty Skanssin alueen poikki, Skarppakullantielle ja Haritun puistotien
kautta Pyhän Katariinan tielle.
Laajojen viheralueiden ohella osayleiskaavassa on osoitettu ns. poikittaisia viher-
yhteyksiä. Turun puolella viheryhteys kulkee Varissuolta moottoritien yli Skanssin
poikki Uudenmaantien alta ja edelleen Koivulan ja Haritun alueiden välistä lounaa-
seen. Kaarinan puolella Varissuolta tuleva reitti suuntautuu kaakkoon ja kulkee
tuotantoalueiden halki Kurkelantien suuntaisesti edelleen Uudenmaantien alta ja
polveillen Piispanristin ja Poikluoman välillä kohti lounasta.
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4.1.1 Mitoitus

Osayleiskaavan laskennalliset pinta-alat, kerrosalat, asukasmäärät sekä työpaik-
kamäärät käyvät ilmi liitteenä 4 olevasta tilastotaulukosta. Tilastotaulukkoa on tar-
kistettu kaavan nähtävillä olon jälkeen.
Kaava-alueen pinta-ala on noin 560 hehtaaria, josta Turun puolella 305 ha ja Kaa-
rinassa 255 ha. Alueella asuu tämän hetken arvion mukaan noin 4940 asukasta,
joista Turun puolella noin 2510 ja Kaarinan puolella noin 2430. Turun kaupungin
teki myöhemmin esityksen, että Skanssin alueen väestötavoite tulee nostaa 5000
uuteen asukkaaseen.
Osayleiskaavan asukasmäärä vaihtelee valittavan tehokkuuden mukaan Turun
puolella 5175 ja 6910 välillä (lisäys nykyiseen 2665–4400) ja Kaarinan puolella
3563 ja 5410 välillä (lisäys nykyiseen 1133–2980).
Osayleiskaava-alueella on tällä hetkellä noin 1200 työpaikkaa. Työpaikkojen luku-
määrä jakautuu arvion mukaan tasan kummankin kaupungin osalle. Kaupunkien
kaikkien työpaikkojen kasvutavoite vuoteen 2020 on Turun osalta 4,2 % ja Kaari-
nan osalta 17,4 %. Kaarina 105, Turku 30.
Alueen korkein ja tiivein rakentaminen sijoittuu Skanssin alueen keskiosaan, ns.
Hartwallin alueelle sekä alueen pohjoisosiin. Uusien alueiden rakennusten korkeu-
det ovat maksimissaan 4 kerrosta. Suuri osa uudisrakentamisesta tulee olemaan
tiivistä ja pienimittakaavaista, yhdestä kahteen kerrosta korkeaa.

Liite 4 Tilastotaulukko
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4.2 ALUEVARAUKSET

Skanssin ja Piispanristin osayleiskaava on laadittu asemakaavoituksen pohjaksi.
Osayleiskaava täydentää olemassa olevaa kaupunkirakennetta osittain kokonaan
uudella rakentamisella ja osittain vanhaa uudistavalla rakentamisella.

4.2.1 Asuntoalueet

Asuntoalueet muodostavat pääosan osayleiskaavan rakentamisalueista. Turun
puolella rakennetut asuinalueet sijoittuvat Koivulan ja Haritun kaupunginosiin. Uu-
det asuinalueet on kaavoitettu Skanssiin ja kaupungin rajan tuntumaan Uuden-
maantien eteläpuolelle sekä kaava-alueen luoteisosaan.
Kaarinan alueella Poikluoman alue ja osa Kairiskulman aluetta edustavat raken-
nettua asuinympäristöä. Kairiskulman lounaisinta osaa on aloitettu rakentaa. Uutta
asuinrakentamista Kaarinan puolelle tulee Piispanristin lammen alueelle ja ns.
Hartwallin alueelle. YIT on tutkituttanut Arkkitehtitoimisto C & H Oy:llä Hartwallin
alueen kehittämistä. Kaavaehdotusta on tarkennettu näiden luonnosten pohjalta.

Kuva 2 Arkkitehti toimisto C& H:n aksonometriakuva niin sanotulta Hartwallin alueelta
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Kerrostaloalueet
Asuinkerrostalojen alueet on kaavassa osoitettu AK-1 tai AK-2 – merkinnällä.
Asuinkerrostaloja voidaan toteuttaa myös AKR -merkinnällä osoitetuille alueille. AL
-alueille saa asuinrakentamisen lisäksi sijoittaa liikerakentamista ja PAK – alueille
toimitilarakentamista.
Osayleiskaavan toteutetut AK- ja AKR -alueet ovat Turun Haritun ja Kaarinan Kai-
riskulman alueilla.
AK-1 – alueen tavoitteellinen kerrosluku on II-IV ja tavoitteellinen tonttitehokkuus-
luku e=0.30–0.45. Alueet sijoittuvat Skanssiin ja niin sanotulle Hartwallin alueelle.
AK-2 – alueen tavoitteellinen kerrosluku on IV-VII ja tavoitteellinen tonttitehokkuus
e=0.40–0.80. Alueet sijoittuvat suunnittelualueen lounaisnurkkaan ja ovat jo raken-
nettuja. Uudet AKR- alueet ovat Skanssin ja Hartwallin alueilla. AKR-1 –alueiden
kerrosluku on I-II ja tavoitteellinen tonttitehokkuus e=0.25–0.30. Skanssin keski-
osissa (AKR-2) tavoitteellinen kerrosluku on II-IV ja e=0.30–0.40. Hartwallin alu-
eella (AKR-3) ohjeellinen tonttitehokkuusluku on e=0.25-0.35 ja kerrosluku I-II. AL-
ja PAK – alueilla liiketilojen tavoitemäärä on 50 %. Uusilla PAK – alueilla tavoite
kerrosluku on II-IV ja tonttitehokkuus e=0.30–0.45.

Kuva 3 Kuvassa on havainnollistettu rakennettujen AK- ja AKR-alueiden sijainti tummen-
nettuina alueina.
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Uudet kerrostaloalueet on kaavoitettu Skanssin alueelle, Piispanristin lammen alu-
eelle, Hartwallin alueelle ja Kairiskulman lounaisosaan. Piispanristin lammen ympä-
ristö ja Kairiskulman lounaisosa on asemakaavoitettu asuinkerrostaloalueeksi ja
osayleiskaavassa on noudatettu asemakaavojen osoittamaa linjaa. Hartwallin alu-
een kaakkoisnurkka on osoitettu pientalovaltaiseksi alueeksi, jonne voi vähäisessä
määrin rakentaa asuntoja päällekkäin. Skanssin alueelle on suunniteltu uutta ker-
rostalovaltaista aluetta, ja alueen toteutus edellyttää asemakaavan laatimista.

Kuva 4 Uusien kerrostaloalueiden sijainti
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Pientaloalueet
Pientaloalueet muodostavat rakentamisalueista pinta-alallisesti suurimman osan.
Pientaloalueet jakautuvat kaavassa selkeisiin rivitaloalueisiin merkinnällä AR, rivi-
ja erillispientaloja käsittäviin alueisiin AP sekä erillispientalojen alueisiin AO. Ra-
kennetuilla Koivulan, Haritun ja Poikluoman alueilla on osayleiskaavan pohjana
käytetty alueiden asemakaavoja. Uusia alueita on kaavoitettu vanhalle kaupungin
puutarhan alueelle (AP-2), Uudenmaantien eteläpuolelle vanhan vesilaitoksen vie-
reen (AP-2), Skanssin eteläosaan (AP-1, AP-2) sekä kaava-alueen luoteisosiin
(AP-2).
AP-1 – alueiden tavoitteellinen kerrosluku on I-II ja tavoitteellinen tonttitehokkuus-
luku e=0.20 ja AP-2 – alueilla I-II ja e=0.20–0.30.
Ns. Hartwallin alueen eteläosassa Kaarinan puolella on kaavoitettu uudisrakenta-
miseen AKR-3 –alue, joka on pientalovaltainen asuntoalue. Aluetta on kuvattu uu-
sien kerrostaloalueiden yhteydessä.

Kuva 5 Pientaloalueiden sijoittuminen kaava-alueelle
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4.2.2 Palvelualueet

Osayleiskaavan julkisten palvelujen alueet on osoitettu merkinnöillä YL, YK ja YO.
Yksityisten palvelujen alueet on kaavoitettu KM- ja KL -alueina. Sekoitettujen pal-
velujen, yritysten ja asumisen alueita ovat C-, AL- ja PAK-alueet.
Skanssin keskiosiin on osoitettu YL-alue, jonne on kaavailtu sijoitettavaksi kaava-
alueen uutta asutusta palveleva päiväkoti- ja koulualue. Skanssin pohjoisosaan
Skarppakullantien tuntumaan ja Uudenmaantien eteläpuolelle hautausmaata vas-
tapäätä on kaavoitettu uusia sekä yritystoimintaa että asumista käsittäviä alueita.
Keskustatoimintojen alueelle C voi sijoittua pääasiallisina toimintoina palvelut ja
hallinto, keskustaan soveltuva asuminen, keskustaan soveltuvat ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattomat työpaikkatoiminnat, näihin liittyvät liikenne- ja virkistysalueet sekä
yhdyskuntateknisen huollon alueet. Merkintä tekee mahdolliseksi vähittäiskaupan
suuryksikön sijoittamisen C-alueelle ilman erityistä merkintää asemakaavassa. C-
alueen kaavamääräyksen mukaan alueen kerrosalasta tulee osoittaa 1/3 vähittäis-
kauppaa, 1/3 asumista ja 1/3 hallinto- , toimisto- ja palvelutiloja varten.

Kuva 6 Osayleiskaavan palvelualueiden sijainti on esitetty kuvassa.
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Prisman alue Kaarinassa on osoitettu kaupallisiin palveluihin (KM). Pohjavesialu-
eelta poistuva huoltoasema-alue liitetään kaupallisten palveluiden alueeseen.
Poikluomantien ja Pyhän Katariinantien varteen sijoittuvat yksityiset ja julkiset pal-
velualueet ovat pitkälle toteutettuja.

4.2.3 Tuotantoalueet

Merkittävä osa tuotanto- ja yritysalueista sijoittuu Kaarinan kaupungin puolelle.
Kurkelantien ja Uudenmaantien varteen on kaavoitettu toimitilarakennusten alueita.
Alueen edullisen sijainnin ansiosta alueelle luontuvat hyviä liikenneyhteyksiä tarvit-
sevat, urbaanit ja ympäristöystävälliset yritykset. Alueen uudet toimijat voisivat täy-
dentää Turun kaupungin korkean teknologian yritysaluetta.
Turun puolella toimivaa laajempaa yritysaluetta edustaa Eteläkaaren pohjoispuo-
lella oleva yritysalue. Skanssin pohjoisosaan moottoritien tuntumaan on kaavailtu
sijoittuvaksi biolaakson jatkeeksi työpaikka-alueita. Kaavassa alueille on suunni-
teltu sijoittuvaksi myös asumista ja alueet on kaavoitettu asumisen ja toimitilara-
kennusten alueena (PAK). Näitä työpaikkoja voi sijoittua myös KTY- ja C-alueille.
Asumisen ja pienimuotoisemman tuotannon alueiksi (ATY) on kaavassa osoitettu
Uudenmaantien pohjoispuolella kaavan keskiosassa oleva pienyritys- ja asuinalue
sekä pienyritysalue merkinnällä KTY-1 / KL. Kaarinan puolella Piispanristintien var-
ren yritysalueet on kaavoitettu ympäristöystävällisen teollisuuden alueena (TY) ja
lähemmäs moottoritietä tuleva asumisen ja pientuotannon alue ATY -alueeksi.

Kuva 7 Tuotantoalueiden sijainti on esitetty yllä olevassa kuvassa.
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Piispanristin tuotantoalueille on tehty ympäristöanalyysi ja kohennusohjeet. Ana-
lyysin pohjalta on kaavaan merkitty kaupunkikuvaa korostavat elementit.

Liite 3 Piispanristin alue, ympäristöanalyysi

4.2.4 Virkistysalueet

Osayleiskaavan virkistysalueet Koivulan, Haritun, Kairiskulman ja Poikluoman alu-
eella pohjautuvat asemakaavoihin. Uusia, laajoja virkistysalueita on kaavoitettu
Uudenmaantien ja moottoritien väliselle alueelle uuden asutuksen oheen. Skanssin
harjun Uudenmaantien varteen sijoittuva alue toimii virkistyksen ohella liikenne-
melulta suojaavana tekijänä asutukselle. Virkistysalueen puitteissa on mahdollista
vaalia ja kehittää Skanssin harjun luonnonarvoja ja maisemallisia tekijöitä.
Osayleiskaavassa on Skanssin harjualueelle suunniteltu vesiaiheen sijoittamista.
Vesiaiheeseen liittyen on tehty erillinen selvitys. Turun kaupungin puolella on
Skanssin kohdalla suunniteltu ns. poikittainen virkistysyhteys, joka kulkee Uuden-
maantien alitse vanhan vesilaitoksen vieritse. Poikittaisyhteys liittää Skanssin har-
jun virkistysalueen moottoritien varren viheralueisiin.

Kuva 8 Yllä olevassa kuvassa on havainnollistettu virkistysalueiden sijainti.
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4.2.5 Erityisalueet

Osayleiskaavassa osoitetut erityisalueet (ET) käsittävät yhdyskuntateknisten lai-
tosalueiden ohella suojaviheralueet (EV), joita on osoitettu mm. Kurkelantien var-
teen.

Kuva 9 Yllä olevassa kuvassa on esitetty erityisalueiden sijainti.



TURUN JA KAARINAN KAUPUNGIT 23 (33)
Skanssi ja Piispanristi
Osayleiskaava 2004

SUUNNITTELUKESKUS OY
skanssi_piispanristi_oyk_2004.doc

4.3 LIIKENNE

4.3.1 Tieliikenne

Tie- ja katuverkko
Skanssin ja Piispanristin alueen keskeiset väylät ovat alueen läpi kulkeva Uuden-
maantie (Mt110) sekä Skanssin alueen pohjoispuolella oleva moottoritie (valtatie
1). Molemmat tiet ovat kaksiajorataisia. Moottoritie on valtakunnallinen pääväylä ja
Uudenmaantie on seudullinen pääväylä, jota käyttää pääosa julkisesta liikenteestä.
Osayleiskaava-alueen itäpuolella on moottoritielle johtava Kurkelantie. Kurkelantie
toimii Uudenmaantien ja moottoritien välillä seudullisena tienä ja Uudenmaantien
eteläpuolella pääkatuna.
Suunnittelualueelta on yhteydet moottoritielle Skarppakullantietä pitkin Jaanin eri-
tasoliittymästä, Sorakatua pitkin Huhkolan eritasoliittymästä ja Kurkelantietä pitkin
Kurkelan eritasoliittymästä.
Suunnittelualueen länsiosassa, Koivula-Haritussa  tärkeimmät väylät ovat pääkatu
Eteläkaari ja kokoojakatu Kataraistentie, joka jatkuu Haritun Puistotienä Kaarinaan
Pyhän Katariinan tielle. Osayleiskaavassa on esitetty katuverkolla kaksi selvitys-
aluetta: Haritun Puistotien jatkaminen Uudenmaantielle sekä Haritun Puistotien
muuttaminen joukkoliikennekaduksi Kataraistentien ja Kaarinan rajan välillä.
Piispanristin alueen merkittävimmät kokoojakadut ovat alueen eteläreunaa kiertävä
Pyhän Katariinan tie sekä sen ja Uudenmaantien välinen Kairiskulmantie.
Skanssin pohjoispuolitse kulkee Eteläkaarelta jatkuva, uusi alueellinen pääväylä
Skarppakullantie, joka jatkuu moottoritien jälkeen Jaanintienä. Skanssin pääkatu
on Sorakatu, joka alkaa kaavassa Skarppakullantien keskivaiheilta ja yhdistyy
moottoritien toisella puolella Itäkaareen. Sorakadulta etelään johtaa uusi, asuinalu-
een kokoojakatu ja siitä haarautuu toinen kokoojakatu, joka kiertää alueen itä- ja
eteläreunojen kautta Uudenmaantielle tulevaan uuteen tasoliittymään. Samaan
liittymään yhdistyy Uudenmaantien eteläpuolella olevan uuden pienemmän asuin-
alueen kokoojakatu.
Osayleiskaavakartassa on osoitettu väylien toiminnallinen luokitus: moottoritie,
seudullinen pääväylä, alueellinen pääväylä sekä kokoojakatuina ne katuosuudet,
jotka verkollisesti toimivat läpiajoyhteyksinä. Esitettyjen kokoojakatujen lisäksi alu-
eella on olemassa ja uusien kortteleiden yhteyteen tulee katuja, jotka toimivat
alempiasteisina kokoojakatuina alueen sisällä, välittäen alueen sisäistä ja alueelta
ylempiasteiselle verkolle suuntautuvaa liikennettä.

Päätieverkon muutokset
Merkittävimmät muutokset pääkatuverkolla ovat rakenteilla oleva Skarppakullan tie
sekä tulevaisuudessa Kurkelantien jatkaminen Kuusiston salmen poikki Saaristo-
tielle.
Skanssin ja Biolaakson yhteyksissä merkittävä muutos on myös Huhkolan eri-
tasoliittymään (Itäkaari) tulevat rampit Turun keskustan suuntaan. Itäkaaren ris-
teyssillan rampeista on tehty erillinen selvitys. Rampit parantaisivat Skanssin alu-
een, Lausteen sekä Biolaakson alueen yhteyksiä Turun keskustan suuntaan. Itä-
kaaren risteyssilta ja Itäkaari välillä moottoritie Skarppakullantie olisi rakennettava
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vastaaman 10000 – 15000 auton liikennetarpeita valitusta maankäytön tehokkuu-
desta riippuen.
Uudenmaantielle tuleva uusi tasoliittymä tulee valo-ohjattavaksi tai toteutettavaksi
suuntaisliittyminä ja ramppina Uudenmaantien ali olemassa olevan sillan kautta.
Yhteys voidaan toteuttaa sillan alla yksikaistaisena, jolloin sillan alle jää tilaa kevy-
enliikenteen väylälle.
Piispanristin asunto-alueen kasvaminen edellyttää Poikluomantien muuttamista hi-
daskaduksi läpiajoliikenteen hillitsemiseksi.

Liikennemäärät
Päätieverkon liikennemäärät v. 2015 on esitetty kuvassa liitteessä 5.
Liikennemäärät on muodostettu maankäytön rakennusoikeuksien haarukan mukai-
sesti, ennuste e= min pienempien tehokkuuslukujen mukaan ja ennuste e=max
suurempien tehokkuuslukujen mukaan. Liikenne-ennusteessa on huomioitu maan-
käytössä tapahtuvan muutoksen lisäksi katuverkossa tapahtuvat muutokset. Kur-
kelantiessä tapahtuvaa muutosta kokoojatiestä seudulliseksi tieksi ei ole otettu mu-
kaan liikenne-ennusteeseen. Biolaakson alueen maankäytön kehitystä ei ole huo-
mioitu erikseen. Biolaakson liikenteen kasvu Skanssin - Piispanristin alueelle tulee
huomioiduksi katuverkolla käytettyjen yleisten kasvukertoimien ja uuden maan-
käytön liikenteen suuntautumisessa Skarppakullantielle ja Itäkaarelle.
Liikenne ennusteen laadinnassa on katuverkon liikenteen kasvuna käytetty ker-
rointa 1.18 ja moottoritien kasvukertoimena 1.3. Uusien asuntoalueiden liikenne
suoritteena on käytetty 3,5 matkaa /asukas/vrk Matkoista 62 % on oletettu tapahtu-
van henkilöautolla. Laskennan lähtöarvojen luomisessa on käytetty apuna Pää-
kaupunkiseudun liikennetutkimuksia.
Liikenne-ennusteessa on oletettu Itäkaaren ja Piispanristin välisen liikenteen käyt-
tävän Eteläkaaren risteystä Uudenmaantielle tai Kurkelantietä moottoritien kautta.
Skanssin alueen läpi johtava kokoojakatu on ajoreittinä 300–800 metriä lyhyempi,
joten se on rakennettava niin hitaaksi, että läpiajo ei sille hakeudu. Asunto-alueen
läpiajavan liikenteen määrä voi ilman toimenpiteitä olla 800–1500 autoa/vrk.

Liite 5 Päätieverkon liikennemäärät v.2015

4.3.2 Kevytliikenne

Kevyenliikenteen rungon muodostavat nykyiset kevyenliikenteen väylät täyden-
nettynä Skanssin alueen läpi kulkevilla kevyenliikenteen akseleilla. Pohjois-
eteläsuuntainen kevyenliikenteen akseli kulkee alueen keskellä olevan viheralueen
kautta. Siihen yhdistyvät poikittaiset kevyenliikenteen akselit, jotka johtavat mm.
harjun virkistysalueelle, julkisten palvelujen alueelle ja Uudenmaantien alikulkuun,
josta pääsee Koivulaan.
Moottoritien eteläpuolelle on osoitettu moottoritien suuntainen ulkoilureitti. Kaava-
ehdotuksessa on Haritun silta Uudenmaantiellä jätetty kevyenliikenteen ja ulkoilu-
reitin käyttöön. Piispanristin liittymään on osoitettu uusi alikulkukäytävä. Itäkaaren
risteyssillan ramppien toteutuksen yhteydessä on tehtävä kevyenliikenteen järjes-
telyjä Itäkaaren sillalla. Itäkaaren ali on osoitettu moottoritien eteläpuolelle uusi ke-
vyenliikenteen ja ulkoilureitin alikulkukäytävä. Lausteen ja Haritun välinen ulkoilu-
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reitti on Skanssin alueella osoitettu uuteen paikkaan. Skanssin uuden kokoojaka-
dun ali on osoitettu kevyenliikenteen ja ulkoilureitin alikulkukäytävät.

4.3.3 Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen pääakselina tulee toimimaan edelleen Uudenmaantie. Kaarinasta
Biolaakson ja Kupittaan kautta Turun keskustaan on mahdollista kehittää uusi yh-
teys joko Uudenmaantietä ja Skarppakullantietä pitkin tai Skanssin alueen läpi.
Jälkimmäinen vaihtoehto edellyttää vain joukkoliikenteelle sallitun yhteyden varaa-
mista ja rakentamista Skanssin eteläosaan. Turun sisäisessä joukkoliikenteessä
Skanssin aluetta palvelee nykyisin Biolaaksoon päättyvä linja, jota jatketaan
Skanssiin.
Turun kaupunkiseudulla on tehty selvitys pikaraitiotien toteutusmahdollisuuksista.
Jotkut raitiotiereiteistä suuntautuisivat suunnittelualueen läpi. Mahdollinen pikarai-
tiotie voisi sijoittua kaavassa osoitetulle joukkoliikenneakselille Uudenmaantien
varteen tai Skanssin läpi kulkevalle joukkoliikennereitille.

4.4 YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO

Alueen olemassa oleva yhdyskuntatekniikka sekä sen kehittämisen lähtökohdat on
esitetty liiteasiakirjana olevassa perusselvityksessä.

4.4.1 Vesi- ja jätehuolto

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 suurimman osan käyttövedestään Aurajoesta, mutta suunnitelmien
mukaan vuonna 2007 siirrytään Alastaron Virttaalla muodostetun tekopohjaveden
käyttöön. Kaarinan kaupunki käyttää jo nyt TSV Oy:n Virttaalta ja Oripäästä johta-
maa pohjavettä.
Suunnittelualueesta osa on Kaarningon I-luokan (=tärkeä) pohjavesialuetta, jolla
sijaitsevat seuraavat pohjavedenottamot:

� Seurakunnan ottamo (sijaitsee suunnittelualueen ulkopuolella)
o ottokapasiteetti 275 m³/d
o vedenottolupa 1600 m³/d kuukausikeskiarvona
o vuonna 1999 vedenotto 180 m³/d
o käyttöaika vuosittain 1.5.–20.10., käytetään lähinnä hautausmaan

kasteluvetenä

� Kaarninko
o ottokapasiteetti 4800 m³/d
o vedenottolupa 1300 m³/d kuukausikeskiarvona
o vuonna 1999 vedenotto 615 m³/d
o Turun kaupungin varavedenottamo, toimintakunnon ylläpitämiseksi

ja vedenpinnan alentamiseksi vettä pumpataan Jaaninojaan

� Hartwall
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o ottokapasiteetti 2500 m³/d
o vedenottolupa 260 m³/d kuukausikeskiarvona
o ottamo ei ole käytössä

Vesioikeuden/ympäristölupaviraston vahvistamia suoja-alueita ottamoilla ei ole.
Kaarningon vedenottamolta otettujen näytteiden mukaan alueen vesi on laadultaan
kovaa sekä karbonaatti- ja fluoridipitoista.
Rakennettu vesijohtoverkosto ulottuu koko suunnittelualueelle. Kaupunkien ver-
kostot ovat yhteydessä Hiekkakadun kohdalta, josta Turun puolelta vettä johdetaan
Kaarinaan Hartwallin kiinteistöihin. Yli kuntarajojen vettä ei suunnittelualueen muis-
sa osissa johdeta.
Alueen vesihuoltoverkostoa on tarkoitus kehittää tarpeen mukaan. Jätehuollon
osalta noudatetaan Turun ja Kaarinan kaupunkien jätehuoltomääräyksiä.

Jätevesien johtaminen ja käsittely
Rakennettu viemäriverkosto ulottuu koko suunnittelualueelle. Muutamia kiinteistöjä
Kangastien – Rompolitien alueella Turun Skanssissa on verkostoon liittymättä. Yli
kuntarajojen jätevettä ei suunnittelualueella johdeta. Verkostot on suunnittelualu-
eella toteutettu erillisviemäröinnin (jäte- ja sadevedet kulkevat omissa putkissaan)
periaatteella.
Sadevesiviemäriverkosto on suunnittelualueen rakennetuissa osissa Turun puo-
lella varsin kattava, Kaarinan puolella sen sijaan verkostoa on vain muutamissa
osissa aluetta. Pääosin sadevesiviemärit purkavat vetensä kohti Pitkäsalmea, pie-
neltä osin vedet päätyvät myös Jaaninojaan.
Turun jätevedenpuhdistamo sijaitsee Ruissalontien varressa Iso-Heikkilän kaupun-
ginosassa. Keskuspuhdistamo otettiin käyttöön 1966 ja sen puhdistustehoa on te-
hostettu vuosina 1976 ja 1980. Puhdistusmenetelmänä on biologinen rinnakkais-
saostus. Tarkoitus on rakentaa uusi jätevedenpuhdistamo, joka kaupungin val-
tuuston 1999 tekemän päätöksen mukaisesti sijoitetaan Kakolanmäen kallioon
maan alle.
Nykyisellä puhdistamolla käsitellään 160 000 asukkaan sekä teollisuuden jätevesiä
yhteensä n. 27,3 milj. m³ vuodessa (v. 2000).
Kaarinan jätevedenpuhdistamo sijaitsee Rauvolantiellä lähellä Turun Kaarinan ra-
jaa Pitkäsalmen rannalla. Puhdistamo on otettu käyttöön vuonna 1975 ja sitä on
laajennettu 1979. Tyypiltään se on rinnakkaissaostuslaitos.
Puhdistamolla käsitellään yhteensä 4,6 milj. m³ jätevettä vuodessa (v.2000).
Tulevaisuudessa myös Kaarinan jätevedet on tarkoitus johtaa Turkuun suunnitel-
tuun jätevedenpuhdistamoon.

Jätehuolto
Sekä Turun että Kaarinan kaupunkien poltettavaksi kelpaava yhdyskuntajäte toi-
mitetaan polttolaitokselle Turun Orikedolle ja poltettavaksi kelpaamaton yhdyskun-
tajäte Topinojan kaatopaikalle Turkuun. Topinojalla on myös molempien kaupunki-
en ongelmajätteiden vastaanottopiste. Kiertävään Yrjö-ympäristöautoon sekä Tu-
russa Ekotorille ja Kaarinassa Lakarin maankaatopaikan yhteydessä olevaan kont-
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tiin voi myös toimittaa ongelmajätteitä. Alueellisia hyötyjätepisteitä on suunnittelu-
alueella tai sen läheisyydessä useita ja niitä lisätään asutuksen laajentuessa tar-
peen mukaan.

4.4.2 Sähkö- ja puhelinverkko

Kaavakartalla on näytetty osayleiskaava-alueen halki kulkeva 110 kV voimajohto-
linja.
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 toteu-
tetaan, kuten puhelinverkkoakin, kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä.
Puhelinverkko ja muut kaapeliverkot tulisi pyrkiä toteuttamaan samanaikaisesti
sähköverkon kanssa, mikä edellyttää kaupungin puolelta aktiivista yhteistyötä sekä
sähkö- että puhelinyhtiön kanssa.

4.5 SUOJELU

4.5.1 Rakennussuojelu sekä kulttuurihistorialliset alueet ja kohteet

Rakennettu ympäristö
Skanssin ja Piispanristin osayleiskaava-alueella sijaitsee Turun Maakuntamuseon
selvityksen mukaan paikallisesti arvokkaita rakennussuojelukohteita:

03/01
kuvaus: Asuinrakennus ja sauna. G. Th. Chiewitz 1861
osoite: Peltola-4, Seurakuntien puutarhan alue, Uudenmaantie 45
arvostus: paikallinen

03/20
kuvaus: Kaarningon pumppulaitos. Tiilinen 1900-luvun alun teollisuuslaitos ja

siihen liittyvät rakennukset pihapiireineen
osoite: Harittu-Koivula 1:1, Uudenmaantie/Rauvolantie 2
arvostus: paikallinen

Kaavakartalla perusselvitysten mukaiset rakennussuojelukohteet on merkitty pai-
kallisesti arvokkaina rakennussuojelukohteina (SR-1), joiden rakennukset on säi-
lytettävä. Merkintä tarkoittaa koko kyseessä olevaa rakennusryhmää. Chiewitzin
suunnittelemat rakennukset sijaitsevat liikenteen melualueella. Meluesteen sopi-
vuudesta Chiewitzin rakennusten läheisyyteen annetaan tarkemmat ohjeet asema-
kaavoituksen yhteydessä, jolloin neuvotellaan Turun Maakuntamuseon kanssa.
Lisäksi osayleiskaava-alue rajoittuu luoteessa Skanssinmäen hautausmaa-
alueeseen, joka kuuluu museoviraston valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennetun
ympäristön kokonaisuuksiin. Alue on vanha hautausmaa, jolta löytyy Turun histori-
allisesti merkittävien henkilöiden hautoja ja taidehistoriallisesti kiinnostavia hauta-
muistomerkkejä. Lisäksi alueella sijaitsevat Ylösnousemus- ja Pyhän Ristin kappeli,
jotka ovat rakennussuojelukohteita.
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Muinaismuistot
Skanssin ja Piispanristin osayleiskaava-alueella sijaitsee Turun Maakuntamuseon
selvityksen mukaan kiinteitä muinaismuistokohteita:

SM 853083 Ryövärinvaha
kuvaus: Turun kaupungin vanha rajakivi vuodelta 1530, kivessä vuosiluku

1794. Kivi sijaitsee risteysalueella, jonne siirretty tietöiden yhteydessä.
luokka: II

SM 853084 Piispanristi
kuvaus: Rapakivi, jossa hakattu risti. Kiveen liittyy perimätietoa, mahdollisesti

keskiaikainen.
luokka: II

Kaavakartalla on merkitty vain Piispanristin säilynyt rapakivi merkinnällä: muinais-
muistokohde (SM). Kiven kylkeen on hakattu risti ja siihen liittyy perimätietoa. Kivi
on ilmeisesti peräisin keskiajalta. Toinen kohteista, Turun kaupungin vanha rajakivi,
on siirretty tietöiden yhteydessä, jolloin on menettänyt muinaismuistoarvoaan.
Luonnonsuojelu
Skanssin ja Piispanristin osayleiskaava-alueella on useita kohteita, joilla on luon-
nonsuojelullisia arvoja. Kaavassa on otettu kantaa kaavamerkinnöin ja -määräyksin
luontokohteisiin luonnonsuojelulain ja metsälain perusteella sekä paikallisesti ar-
vokkaiden luontotyyppien perusteella. Arvokkaat luontokohteet on osoitettu ohjeel-
lisilla alueen osa –merkinnöillä.
Skanssin harjun virkistysalue on osoitettu V-1 alueena ja todettu kaavamääräyk-
sessä, että alueen maankäyttöä ja maisemointia suunniteltaessa tulee ottaa huo-
mioon paikallisesti arvokkaan harjualueen luonto- ja maisema-arvot.
Piispanristin pohjaveden muodostumisalue ja pohjavesialue on merkitty kaavaan.
Pohjavesialueen kaavamääräyksen mukaan asemakaavoitettaessa alueelle ei saa
osoittaa pohjaveden laatua vaarantavia eikä pohjaveden pinnan haitallista alene-
mista aiheuttavia toimintoja.

4.6 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT

Osayleiskaavaan on merkitty päivän ekvivalentin melutason 55 desibelin raja. Me-
lutasot on laskettu arvioitujen liikennemäärien perusteella pohjoismaisen tieliiken-
nemelun laskentamallilla. Melutasoja laskettaessa on otettu huomioon vain jo ole-
massa olevat meluesteet. Tarkasteluajankohta on vuosi 2020.
Melu leviää laajimmalle Uudenmaantieltä, joka on suunnittelualueella rakennettu
suurimmaksi osaksi korkealle penkereelle Uutta asutusta on tulossa melualueelle
eniten Skanssin eteläosassa sekä Uudenmaantien ja Moreenitien väliselle alueelle.
Näillä alueilla on tutkittava asemakaavavaiheessa melun torjumista sekä melues-
tein että rakennuksia sijoittelemalla. Skarppakullantien ja Uudenmaantien kulmas-
sa olevaa jyrkästi nousevaa rinnettä, joka on virkistysaluetta, ei sen sijaan pystytä
suojamaan meluesteillä.
Toinen huomattava melulähde on Eteläkaari, jonka varrella oleva nykyinen asutus
kaipaisi myös melusuojausta.
Osayleiskaavaan on merkitty Kaarinan puolella 55dBA – melualueet toteutuvan
alueen arvioitujen liikennemäärien perusteella.
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Suurimpien liikennemäärien päästöt vaikuttavat alueen ilman laatuun, mutta pääs-
töt ovat uudistuvan autokannan myötä vähenemässä.

5 O S A Y L E I S K A A V A N   V A I K U T U K S E T

5.1 YHDYSKUNTARAKENNE

Kaava-alue sijaitsee kahden kaupungin rajavyöhykkeellä. Se on sekä toiminnalli-
sesti, että liikenteellisesti sekä Turun että Kaarinan kannalta katsottuna edullisessa
ja merkittävässä paikassa. Kaava toteuttaa osaltaan kaupunkien laajenemiselleen
asettamia tavoitteita.
Kaavan avulla muodostuu taajamarakenteeltaan yhtenäinen asuin-, liike- ja työ-
paikka-alue palveluineen. Alueesta tulee yksi toiminnallinen kokonaisuus, jonka eri
osat palvelevat joustavasti toisiaan sekä tukevat kaupunkien olemassa olevaa ra-
kennetta ja kehittymistä. Alue sijaitsee Turun joukkoliikenneakselin varrella.
Kaava tukeutuu osin vanhaan asuin- ja työpaikkarakentamiseen ja mahdollistaa
osin uuden rakentamisen. Uusia rakentamisalueita on osoitettu harkiten olevaan
rakenteeseen ja osin rakentamattomille alueille maisemallisesti sopiviin kohtiin.
Kaavaehdotusta valmisteltaessa laadittiin erillinen selvitys mm. kaupallisten palve-
lujen sijoittumisesta ja vaikutusten arviointi. Kohdassa 3.2.1 Osayleiskaavaehdo-
tuksen valmistelu ja kohdassa 3.2.2. Osayleiskaavaehdotuksen jatkokehittely on
selostettu tarkemmin Skanssin keskusta-aluetta (C-alue).
Uudelle toimitilarakentamiselle varatut maa-alueet mahdollistavat radanvarren
huipputeknologiakeskittymän laajenemisen Skanssin alueelle.

5.2 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Osa yleiskaavasta kattaa jo olemassa olevia asuin- ja työpaikka-alueita, joiden ra-
kennetta on käsitelty kaava-alueen perusselvityksessä.
Kaava mahdollistaa alueen monipuolisen kehittymisen. Se käsittää erilaisia asu-
mis- ja rakentamismuotoja ja edistää näin monimuotoisen rakennuskannan synty-
mistä. Niin sanottu Hartwallin alue uusiutuu ja saa uusia käyttötarkoituksia.
Pieniksi kokonaisuuksiksi jaetut korttelialueet mahdollistavat yksilöllisten ja pieni-
mittakaavaisten asuinalueiden rakentamisen. Väljät kerroskorkeusrajat sekä eri-
laisten talotyyppien sijoittuminen rinnakkain tekevät rakentamisesta joustavaa,
vaihtelevaa ja erilaisiin tarpeisiin sopivaa.
Uusi toimitilarakentaminen muodostaa alueen kärjen. Sen arkkitehtuuri luo alueelle
tulevaisuudessa sen julkisivun. Korkeampi rakennuskanta suojaa pienimittakaavai-
sempaa rakentamista melulta ja rajaa aluetta selkeäksi kokonaisuudeksi.

5.3 LUONTO JA MAISEMA

Uusi kaava luo mahdollisuudet ongelmallisten maisema-alueiden huoltoon, arvok-
kaiden luonto- ja maisema-arvojen suojeluun sekä kaupunkirakenteen ja alueen
käytön rikastuttamiseen luonnon avulla. Alueen luonnonympäristöä on käsitelty
kaava-alueen perusselvityksessä.
Kaava edistää tehdasalueiden ja muiden vajaakäytöllä olevien alueiden kehittä-
mistä ja johtaa huolletumpaan ympäristöön ja tarkempaan maankäyttöön. Alueella
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sijaitsee maisemallisesti ongelmallisia vanhoja soranottoalueita. Kaava mahdollis-
taa niiden ottamisen rakennus- ja virkistyskäyttöön ja siten hyödyntämisen kaupun-
kiympäristön monipuolistamisessa.
Kaava-alue sijaitsee pohjavesialueella. Uudessa osayleiskaavassa on otettu huo-
mioon pohjavesien suojelu. Pohjavettä ehdotetaan hyödynnettäväksi virkistyskäy-
tössä. Harjulle on suunnitteilla lampi, josta vesi virtaa asuntoalueiden läpi moottori-
tien toiselle puolelle Jaaninojaan. Skanssinharjun vesiaiheeseen liittyen on tehty
erillinen selvitys.
Uusi kaava suojelee kaava-alueen luoteisnurkassa sijaitsevan luonnonsuojelulain-
mukaisen pähkinäpensaslehdon. Kattava virkistysalueverkosto kulkee rakennettu-
jen alueiden lomassa ja mahdollistaa alueen luonnon monimuotoisuuden mahdolli-
simman kattavan säilyttämisen. Virkistysalueet palvelevat asukkaita. Kaava-alueen
virkistysalueverkosto liittyy ympäröivien alueiden viherverkostoon.
Kaavasuunnittelussa on otettu huomioon aluetta sivuavista ja lävistävistä liikenne-
väylistä aiheutuvat meluhaitat.

5.4 LIIKENNE

Katuverkon muutosten aiheuttamaa vaikutusta on arvioitu nykyisten liikennelas-
kentatietojen pohjalta.
Skarppakullantien avaaminen liikenteelle ja Kataraistentien ja Kairiskulmantien vä-
lisen yhteyden mahdollinen katkeaminen tulisivat muuttamaan nykyisin Eteläkaarta
käyttävän liikenteen sekä Haritun alueen liikenteen ajoreittejä. Ratkaisut lisäisivät
jonkin verran Uudenmaantien liikennettä sekä myös todennäköisesti Eteläkaaren ja
Jaanintien liikennettä. Peltolantien ja Hautausmaantien liikennemäärä todennäköi-
sesti pienenisi sekä Itäkaaren kautta tapahtuva läpiajoliikenne siirtyisi osin Skarp-
pakullantielle.
Uudenmaantien liikennemäärä tulee Skanssin kohdalla palaamaan samalle tasolle,
jolla se oli ennen moottoritien avaamista.
Kurkelantien muuttuminen kokoojakadusta seudulliseksi pääväyläksi (Paraisten ja
saariston yhteys Turkuun ja valtatie 1:lle) lisää tien liikenteen määrää noin 8 000–
10 000 autoa vuorokaudessa. Tällä on merkitystä myös Skanssin ja Piispanristin
alueen katuverkolla. Kurkelantien ohella suurin muutos kohdistuu Uudenmaan-
tiehen.
Uudenmaantien eteläpuoleisilta alueilta Aurajoelle asti sujuvin yhteys moottoritielle
Helsingin suuntaan on ollut Uudenmaantien ja Eteläkaaren kautta Sorakadulle ja
Huhkolan eritasoliittymän kautta moottoritielle. Sorakadun korvautuminen pidem-
mällä yhteydellä Skarppakullantien ja Eteläkaaren kautta siirtää yhä enemmän lii-
kennettä kulkemaan Kurkelan eritasoliittymän kautta. Osa liikenteestä käyttää Piis-
panristintietä Uudenmaantien ja Kurkelan eritasoliittymän välillä.
Haritun puistotien mahdollinen katkaiseminen pienentäisi liikennemääriä Katarais-
tentiellä ja Pyhän Katariinantiellä sekä Kairiskulmantien eteläpäässä, katkaisukoh-
dan läheisyydessä. Eteläkaaren ja Uudenmaantien liikennettä lisääntyisi noin 2000
autoa/vrk. Muu osa katkaisukohdan liikenteestä hakeutuisi muille ajoreiteille tai uu-
siin edullisemmin tavoitettaviin palvelukohteisiin, jos korvaavaa yhteyttä Uuden-
maantielle ei rakennettaisi.
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5.5 TEKNINEN HUOLTO

Olemassa olevaan rakentamiseen tukeutuvilla alueilla pystytään hyödyntämään
nykyisiä verkostoja. Skanssin alueen toteuttaminen vaatii kunnallistekniikan ra-
kentamisen koko alueelle.

5.6 TALOUS

Kaavan toteutuminen vaatii suuria investointeja sekä Turun ja Kaarinan kaupun-
geilta että yksityisiltä tahoilta. Suurimpia investoinnit ovat kokonaan uusilla alueilla.
Toisaalta kaavallisten valmiuksien luominen parantaa alueen palvelujen ja yritysten
kehittämisedellytyksiä ja mahdollisuuksia luoda kuntiin uusia työpaikkoja.
Osayleiskaavan kaupallisista palveluista on tehty selvitys ja vaikutusten arviointi
sekä kaavataloudellinen selvitys.

5.7 TERVEYS

Kaavan ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia on tarkasteltu kohdissa 5.3 sekä
5.8. Näiden asioiden voidaan osaltaan katsoa vaikuttavan alueen asukkaiden ter-
veyteen ja hyvinvointiin.

5.8 SOSIAALISET OLOT

Skanssi - Piispanristin alueen asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavat alueen turvalli-
suus, viihtyisyys sekä alueen tasapainoinen erilaisia toimintoja tukeva kehittymi-
nen.
Alueen pienimittakaavainen ja vaihteleva asuinrakentaminen sekä asuntojen erilai-
set hallintamuodot vastaavat hyvin erilaisten ihmisryhmien tarpeisiin. Tämä moni-
puolistaa väestörakennetta, turvaa alueen tasapainoisen kehittymisen ja vakauttaa
alueella tapahtuvia muutoksia. Monipuolinen väestörakenne takaa mm. eri asukas-
ryhmille suunnattujen palvelujen säilymisen ja asukkaiden pitkäaikaisen viihtyvyy-
den.
Alueelta löytyvät kaikki päivittäispalvelut. Sujuvat yhteydet molempien kaupunkien
puolella takaavat kaikkien palvelujen helpon saannin. Sekä asuin- että työpaikka-
alueita sisältävä rakenne tuo alueelle elämää ympäri vuorokauden.
Omaleimainen ja pienistä kokonaisuuksista koostuva ympäristö tuntuu turvalliselta
ja viihtyisältä. Virkistysalueiden läheisyys, kattava ulkoilureitistö, viljelypalstat, pal-
loilu- ja leikkikentät sekä muut ulkoilualueet tuovat oman osansa ihmisten hyvin-
vointiin.

5.9 KULTTUURI

Kaavan pohjalta rakentuvat ja uudistuvat alueet lisäävät osuutensa rakennettuun
kulttuuriympäristöön. Monipuolisen ja kerroksellisen rakennuskantaa toivotaan
syntyvän mm. Hartwallin tehdasaluetta kehittämällä. Korkealaatuinen toimitilara-
kentaminen on menestyville yrityksille tapa ilmaista tavoitteitaan ja ihanteitaan.
Samalla se nostaa koko alueen imagoa ja vetovoimaa. Uudet asukkaat vakiinnut-
tavat alueelle vähitellen oman eri väestöryhmien elämäntavoista ja arvoista raken-
tuvan kulttuurinsa.
Alueelle ei oleteta sijoittuvan merkittäviä kulttuuripalveluja.
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6 S U H D E   V O I M A S S A   O L E V I I N   S U U N N I T E L M I I N

6.1 VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KÄYTÖN TAVOITTEET

Alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tavoitteiden tarkoituksena on edistää
kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista alue- ja yhdyskuntarakennetta sekä
muuta alueiden käyttöä koskevissa päätöksissä.
Tavoitteet välittyvät kaupunkien kaavoitukseen pääsääntöisesti maakuntakaavan
ohjausvaikutuksen kautta ja erityisesti yleiskaava on kaupungissa keskeinen väline
tavoitteiden ja maakuntakaavan konkretisoinnissa.
Skanssin ja Piispanristin osayleiskaavaan suunnittelua ovat koskeneet erityisesti
seuraavat valtioneuvoston hyväksymät tavoitteet:
Toimiva-aluerakenne:
� Aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita

ja alueiden omia vahvuuksia

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu:
� Olemassa olevien yhdyskuntarakenteiden hyödyntäminen ja eheyttäminen

� Palvelujen ja työpaikkojen sijoittaminen siten, että ne ovat hyvin eri väestöryhmien saa-
vutettavissa

� Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittaminen tukemaan yhdyskuntarakennetta

� Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edellytysten parantaminen

� Riittävien alueiden varaaminen elinkeinotoiminnoille

� Viheralueiden yhtenäisyys

� Rakennetun ympäristön ajallinen kerroksellisuus, omaleimaisuus ja ihmisläheisyys

� Ihmisen terveydelle aiheutuvien haittojen poistaminen ja ennaltaehkäisy

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat:
� Arvokkaiden luonnonalueiden ja niiden monimuotoisuuden säilyminen

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
� Ensisijaisesti olemassa olevien pääliikenneyhteyksien ja – verkostojen kehittäminen

� Liikennetarpeen vähentäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen

6.2 MAAKUNTAKAAVOITUS

Skanssi-Piispanristin alueella on voimassa Varsinais-Suomen vahvistunut seutu-
kaava. Kaava on korvautumassa ajan tarpeita paremmin vastaavalla maakunta-
kaavalla, jota osayleiskaava jo noudattaa. Seutukaavassa suuri osa Skanssista
sekä ns. Hartwallin alue, jotka nyt on osoitettu asumiseen, on osoitettu teollisuuden
käyttöön. Lisäksi alueille osoitetut asuntotyypit sekä liikennejärjestely poikkeavat
paikoin vahvistettavana olevasta maakuntakaavasta.
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Turun kaupunkiseudun maakuntakaava on hyväksytty Maakuntavaltuustossa
25.2.2003 ja Maakuntahallituksessa 29.1.2003/26.02.01. Maakuntakaava on alis-
tettu ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Osayleiskaava pohjautuu pitkälti maa-
kuntakaavassa osoitettuihin nykytarpeita vastaaviin aluevarauksiin. Maakuntakaa-
vassa alue on Skanssin pohjoisosan keskustatoimintojenaluetta ja Piispanristin te-
ollisuusaluetta lukuun ottamatta osoitettu asumiselle. Alueen luoteisnurkassa on
suojelualue. Alueen läpi on osoitettu kevyenliikenteen yhteys sekä sähkölinja.
Maakuntakaavassa on merkintä myös Piispanristin Prisman kaupansuuryksiköstä.

6.3 KUNTIEN YLEISKAAVOITUS

Turun puolella on kaupunginhallituksen 11.12.2000 ja 18.6.2001 hyväksymä yleis-
kaava. Kaava-alue on yleiskaavassa merkitty suurelta osin maankäytön tehosta-
misalueeksi, jonne on osoitettu lisääntyvää kerrostalo- ja palvelurakentamista.
Osayleiskaavassa osoitetut uudet rakennettavat alueet sijoittuvat näille vyöhyk-
keille. Skanssin harju on osoitettu maisemallisesti ja luonnonoloiltaan arvokkaaksi
alueeksi. Osayleiskaava noudattaa yleiskaavassa annettuja linjoja.
Suunnittelualueen Kaarinan puoleisella osalla on Kaarinan kaupunginvaltuuston
25.5.1998 hyväksymä koko Kaarinan yleiskaava. Osayleiskaava noudattaa Kaari-
nan puolella yleiskaava muilta paitsi ns. Hartwallin alueen osalta, jonne on Kaari-
nan yleiskaavassa osoitettu teollisuutta.

6.4 ASEMAKAAVOITUS

Turun puolen rakentamattomilta alueilta puuttuu suurelta osin asemakaava.
Osayleiskaava noudattelee rakennetuilta osin pitkälti asemakaavoja. Poikkeuksena
ovat suojeltavaksi osoitettu SL – alue, joka on asemakaavassa osoitettu virkistys-
alueeksi, muuttuvat liikennejärjestelyt ja Skanssin teollisuusalueeksi asemakaa-
voitetut osat. Rakentamattomilla alueilla tapahtuu enemmän muutoksia.
Kaarinan puoli on Poikluoman asuntoalueen ja Kurkelantien välistä osuutta lukuun
ottamatta asemakaavoitettu kokonaan. Osayleiskaavassa täsmennetään ja tarkis-
tetaan Kaarinan asemakaavoissa olevia aluevarauksia, erityisesti ns. Hartwallin
alueella.

Turussa, Suunnittelukeskus Oy:ssä
19. päivänä heinäkuuta 2004.

Pasi Lappalainen Eeva-Kaarina Wahteristo
Dipl.ins. rak.arkk.
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