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Koroisten siirtolapuutarha -asemakaavanmuutoksen yleisötilaisuus 9.5.2017

Yleisötilaisuus järjestettiin 9.5.2017 klo 17–19 Nummen kirjastossa. Paikalla oli noin 20 henkeä.

Koroisten siirtolapuutarha -asemakaavanmuutoksen tavoitteena on mahdollistaa siirtolapuutarhan raken-
taminen Jokipellonkujan varrelle Vähäjoen ja rautatien väliselle alueelle. Kaavanmuutoksesta on julkais-
tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta voi jättää mielipiteitä 31.5.2017 saakka.

Kaavanmuutosta koskevan yleisötilaisuuden avasi kaavoitusarkkitehti Satu Tiainen, joka esitteli Korois-
ten siirtolapuutarha -asemakaavanmuutoksen lähtökohtia. Lisäksi paikalla oli Turun kaupungin edustaja-
na Turun Kiinteistöliikelaitoksen maanhankintapäällikkö Ilkka Uusi-Uola.

Esityksen aikana ja sen jälkeen keskusteltiin alla olevista asioista. Osaa tilaisuudessa esitettyjen kysy-
mysten vastauksista on täydennetty jälkikäteen muistiota kirjoitettaessa. Mukana on myös yhteisen kes-
kustelun jälkeen tilaisuuden lopussa annettua palautetta.

Kaavanmuutoksen yleiset lähtökohdat ja tavoitteet

- Miksi siirtolapuutarha on päätetty kaavoittaa juuri tälle paikalle?
o Vastaus: Kaupunginvaltuuston päätöksellä on asetettu työryhmä, joka vertaili vaihtoehtoi-

sia paikkoja uudelle siirtolapuutarhalle. Vähäjoen ja rautatien välillä Jokipellonkujan var-
rella sijaitsevan alueen etuna on, että se on helposti saavutettava, Aurajoen rantareitistö
on suosittu ulkoilu- ja virkistysalue, alue soveltuu viljelyyn ja ei ole painetta sijoittaa alueel-
le sellaista maankäyttöä, joka olisi ristiriidassa siirtolapuutarhasuunnitelman kanssa.

- Liittyykö kaavanmuutos Kupittaan siirtolapuutarhaan?
o Vastaus: Aluetta on tarkasteltu yhtenä mahdollisena korvaavana sijaintipaikkana Kupit-

taan siirtolapuutarhalle. Kaavanmuutos ei kuitenkaan suoraan liity Kupittaan siirtolapuu-
tarhaan. Kupittaan siirtolapuutarhan maanvuokrasopimukset umpeutuvat vuoden 2020
lopussa, ja Kupittaan siirtolapuutarhan tulevaisuus ratkaistaan omana asianaan kyseisen
maanvuokra-ajan umpeutumiseen liittyvän käsittelyn yhteydessä.

- Miksi kaavanmuutos on irrotettu laajemmasta Koroinen-nimisestä asemakaavanmuutoksesta?
Keskusteltiin siitä, olisiko parempi valmistella nämä kaksi kaavanmuutosta yhtenä kokonaisuute-
na.

o Vastaus: Suunnitteilla oleva uusi siirtolapuutarha on sen verran erillään laajemman ase-
makaavamuutosalueen eniten muuttuvista osista, että se on mahdollista kaavoittaa oma-
na erillisenä kaavanmuutoksenaan. Kaavanmuutoksia valmisteltaessa huomioidaan, että
ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden riippumatta siitä, kuuluvatko ne samaan kaa-
vanmuutosalueeseen vai eivät.

Kaavanmuutoksen vaiheet ja aikataulu sekä osallistuminen ja vuorovaikutus

- Kuka on päättänyt, että kaavanmuutoksesta ei tehdä luonnosta?
o Vastaus: Kaavanmuutoksen vaiheista ja aikataulusta ovat päättäneet maankäytön ohjaus-

ryhmä ja toimialajohtaja Christina Hovi. Suunniteltava asemakaava tulee todennäköisesti
olemaan merkinnöiltään ja määräyksiltään niin yksinkertainen, että luonnosta ei ole tarkoi-
tuksenmukaista laatia.



- Osallistujat toivoivat, että laadittaisiin vaihtoehtoisia luonnoksia siirtolapuutarhan sijainnista. Li-
säksi toivottiin luonnoksia mökeistä ja arviota niiden hinnoista.

- Tilaisuudessa näytettyä PowerPoint-esitystä toivottiin julkisesti nähtäville. Esitys on julkaistu kaa-
vahaussa:
http://ympto.turku.fi/ympakaavi/sivut/Kaavoitus/sivut/Asemakaavoitus/sivut/Asemakaavat.php?co
ntent=Kaavahaku.
Linkki esitykseen on alla:
http://ympto.turku.fi/ympakaavi/sivut/Kaavoitus/sivut/Asemakaavoitus/sivut/kuvien_naytto.php3?D
iario=75&kuvan_nimi=Muistio_pdf&kuvan_tyyppi=Muistio_pdf_tyyppi&taulukon_nimi=yleisotilaisu
udet&tunniste=Tunniste.

Suunnittelualueen soveltuminen siirtolapuutarhakäyttöön ja uuden siirtolapuutarhan sijainti

- Tiainen totesi, että maaperän vuoksi siirtolapuutarhapalstat luultavasti toteutetaan kauemmas
Vähäjoesta kuin alustavassa maankäyttöluonnoksessa on esitetty.

- Alueen huonona puolena pidettiin suunnittelualueen halki kulkevia voimalinjoja ja oltiin huolis-
saan niistä terveysvaikutuksista, joita voimalinjojen magneettikenttä mahdollisesti saattaisi ai-
heuttaa.

- Osallistujien mukaan olisi hyvä harkita myös sitä vaihtoehtoa, että siirtolapuutarha sijoitettaisiin
Vähäjoen ja Koroisten sähköaseman itäpuolelle. Tuolloin nykyisen suunnittelualueen voisi jättää
niittymäiseksi ulkoilualueeksi. Tätä perusteltiin sillä, että Vähäjoen itäpuoli olisi helpommin saavu-
tettava ja helpommin rakennettava. Turun kaupunki ei ole kuitenkaan pitänyt aluetta siirtolapuu-
tarhakäyttöön soveltuvana maisemallisista ja kulttuurihistoriallisista arvoista johtuen. Vähäjoen
itäpuoliset peltoalueet on osoitettu yleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti,
maisemallisesti tai luonnonoloiltaan arvokkaaksi alueen osaksi, ja ne kuuluvat Aurajokilaakson
valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen.

- Alueen vieressä virtaava joki koetaan vaaralliseksi lapsille.

- Huonona puolena pidettiin myös suunnittelualueen ohi kulkevaa rautatietä.

- Kaavanmuutosaluetta pidetään tärkeänä ulkoilu- ja virkistysalueena.

- Lähialueen asukas piti suunnitelman hyvänä puolena sitä, että uuden siirtolapuutarhan myötä
suunnittelualue siistiytyisi.

Muita suunnittelussa huomioitavia asioita

- Todettiin, että olisi tärkeää ottaa suunnittelussa huomioon alueella sijaitsevat muinaisjäännökset
ja se mahdollisuus, että muinaisjäännöksiä on muuallakin kuin alueen pohjoisosassa. Tiainen
vastasi, että kesällä 2017 on tavoitteena suorittaa arkeologisia tutkimuksia muinaisjäännösalueen
tarkemman rajauksen selvittämiseksi.

Toiveita ja ehdotuksia

- Energiantuotanto ja ekologisuus tulisi huomioida. Voisi harkita uusiutuvien energiamuotojen, ku-
ten aurinkoenergian tai maalämmön käyttöä.

- Mökkien toteuttamisessa voitaisiin mahdollisesti hyödyntää oppilaitoksia. Keskusteltiin myös siitä,
voisiko mökin rakentaa itse ja voisiko mökit toteuttaa elementeistä tai rakentaa muualla kuin pai-
kan päällä.

- Ei toivottu ”kantti kertaa kantti” -tyyppisiä mökkejä, jollaisia Liedossa on toteutettu.

- Voisi käyttää monipuolisesti eri materiaaleja ja myös luonnonmateriaaleja, kuten savea, olkea ja
hamppubetonia.



- Olisi hyvä, jos mökit olisivat keskenään erityyppisiä ja joukossa olisi myös vuokramökkejä.

- Toivottiin, että uusi siirtolapuutarha olisi saavutettava kaikenlaisille käyttäjille.

Kysymyksiä siirtolapuutarhan toteuttamisesta

- Mikä on mökkipalstan laajuus?
o Vastaus: Alustavassa maankäyttöluonnoksessa mökkipalstan kooksi on esitetty noin 300

m2. Osa maankäyttöluonnoksen palstoista on hieman tätä pienempiä, kuitenkin yli 200 m2.

- Minkä hintaisia ja millaisia siirtolapuutarhamökit olisivat?
o Vastaus: Mökkien rakenteellisia yksityiskohtia ja kokoa ei ole vielä päätetty eikä niiden

hintaa ole sen vuoksi voitu arvioida. Hinta riippuu muun muassa mökkien varustelutasos-
ta. Alustavasti on ajateltu, että mökkeihin voisi tulla vesi kesäaikaan, mutta niissä ei luul-
tavasti olisi vesivessoja, vaan mahdollisesti rakennettaisiin yhteiskäytössä olevia WC-
rakennuksia.

- Olisivatko palstat omia erillisiä tonttejaan?
o Vastaus: Palstoista ei todennäköisesti tehdä omia tonttejaan.

- Pakkolunastaako kaupunki suunnittelualueella osoitteessa Jokipellonkuja 30 sijaitsevat raken-
nukset, joita Turun kaupunki on ehdottanut siirtolapuutarhan yhteistiloiksi?

o Vastaus: Jos kaava toteutuu siten, että rakennukset on kaavoitettu osaksi siirtolapuutar-
ha-aluetta, kaupungin pitäisi hankkia kyseinen kiinteistö. Kiinteistön arvosta neuvotellaan
omistajan kanssa.

Muistion laati kaavoitusarkkitehti Satu Tiainen.


