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Ehdotuksen lähtökohtana on yhdistää alueen vanhat rakennukset, uudisrakentaminen ja
poikkeukselliset maisemalliset arvot omaleimaiseksi aluekokonaisuudeksi.

Ideakonsepti pohjautuu muinaisrantojen muotokielestä kumpuavaan massoitteluun, jossa
lohkaremaiset rakennusmassat muodostavat yhdessä vanhan rakennuksen kanssa yhtenäisen
suurkorttelin. Uudisrakennusten massoittelu ottaa kantaa myös Virvoituksentien vanhan
noppamaisen rakennustyypin massoitteluun, kuin myös tontilla säilytettävien viisikerroksisten
rakennusosien massoitteluun.

Uudisrakennusten kaksijakoinen massoittelu mahdollistaa maastonmuotojen hyödyntämisen.
Rakennusosien korkeudet vaihtelevat 5-kerroksisesta 8- kerroksiseen. Osa kerroksista yhdistyy
pysäköintitasoon, jolloin muodostuu myös luontevat sijainnit toissijaisille, asumista palveleville tiloille.
Kaksijakoisen uudisrakennusmassan julkisivumateriaalit ja aukotukset ovat poikkeavat, jotta syntyy
vaikutelma kahdesta vierekkäisestä, mutta erillisestä rakennuksesta. Kussakin uudisrakennuksessa on
tiilipintainen ja rapattu rakennusosa, sävyt ovat vaihtelevia, mutta yleisilmeeltään yhteneväisiä.

Piha-alueet ja viherympäristö ovat tärkeä osa aluekokonaisuutta, joista toiminnallisesti tärkeimpänä
on alueen keskellä oleva korttelipiha. Rakennusten väliin jää vaihtelevasti luonnonvaraisia viheralueita
sekä pihakansilla olevia urbaanimpia asukaspihoja.  Alueen luontoarvoja korostetaan korttelipihan
männikkömetsällä, lohkarekivialueilla, valaistuksella ja metsämaiseen ympäristöön sopivilla
täydennysistutuksilla.

TURKU, VIRVOITUKSENTIE 3

Rakeisuus 1/10 000

SÄILYTETTÄVÄT

TALO A 1650 hum2* 2000 kem2* 3000 brm2

TALO B 1650 hum2* 2000 kem2* 3000 brm2

TALO C 800 hum2* 900 kem2* 1600 brm2

(entinen F)

Huoneistoala yhteensä 4100 hum2

Asuinkerrosala yhteensä 4900 kem2

Bruttoala yhteensä 7600 brm2

*kellaritilat vähennetty

laskelmat olemassa olevien rakennusten osalta arvioita

UUDISRAKENNUKSET

TALO D 2430 hum2 2710 kem2* 3270 brm2

TALO E 2470 hum2 2750 kem2* 3270 brm2

TALO F 2460 hum2 2740 kem2* 3270 brm2

TALO G 2460 hum2 2740 kem2* 3270 brm2

TALO H 2430 hum2 2710 kem2* 3270 brm2

TALO I 2390 hum2 2680 kem2* 3550 brm2

Huoneistoala yhteensä 14 640 hum2

Asuinkerrosala yhteensä 16 330 kem2*
Bruttoala yhteensä 19 900 brm2

*vähennetty ulkoseinät 250mm ylimenevät osat, arvioitu taloteknisiin kuiluihin ja

hormeihin tarvittava pinta-ala, porrashuoneesta 15m2 ylimenevä osa sekä yhteistiloihin

ja väestönsuojiin laskettavat tilat.

UUDISRAKENNUSTEN ASUNTOJAKAUMA

1H+KK 27-30hum2 85 kpl 30 %
2H+KK 45-51hum2 101 kpl 35 %
3H+K 55-70hum2 71 kpl 25 %
4H+K 96-102hum2 29 kpl 10 %
yhteensä 286kpl

PYÖRÄPAIKAT

polkupyöräpaikkatarve:
uudisrakentaminen 572 pp
palveluasuminen ja päiväkoti* 20 pp
yhteensä 592 pp
toteutetaan: 592 pp

puolet pyöräpaikoista sijoitetaan uv-varastoihin ja
pihakannen alle
*polkupyöräpaikkatarve laskettu 1pp / 250kem2

AUTOPAIKAT

autopaikkatarve:
uudisrakentaminen 164 ap
palveluasuminen ja päiväkoti* 25 ap
yhteensä 189 ap
toteutetaan 190ap

102ap pihakannen alle, 60ap osittain katettuja ja 28ap
pihapaikkoina
*autopaikkatarve laskettu 1ap / 200kem2
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RAKEISUUS PYSÄKÖINTIKULKUREITIT JA LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN

PIHAT JA HULEVEDETLUONTOARVOT VAIHEISTUS
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Pysäköinti toteutetaan osittain rakenteellisena pihakansien alapuolelle, sekä
kevyempänä rakenteellisena, kaksikerroksisena pysäköintiratkaisuna säilytettävän
rakennuskokonaisuuden itäpuolelle. Osa pysäköinnistä toteutetaan pintapaikkoina,
kuitenkin hajautetusti, jotta vältetään suurten yhtenäisten parkkialueiden
muodostuminen.

Ajoyhteydet tulevat tontille Virvoituksentieltä nykyistä ajoyhteyttä pitkin sekä tontin
itäreunalta. Samoja yhteyksiä seuraavat myös kevyenliikenteen reitit. Tontille on lisätty
itä-länsisuuntaisia kevyenliikenteen yhteyksiä, joista yksi on esteetön kulkureitti alueelle.
Yhteys tontilta Mäntyrinteen vanhainkodille säilytetään.

Massoittelun lähtökohtana on kaksiosainen rakennusmassa, jonka osat sijoittuvat
vaihteleviin korkotasoihin maastonmuotoja noudattaen. Tontin Itäpuolella massat
ottavat kantaa Virvoituksentien vanhojen rakennusten koordinaatistoon. Länsipuolella
rakennukset linjautuvat tontilla sijaitsevan vanhan rakennuksen mukaisesti.

Tontin kasvillisuus ja puusto säilytetään lähes koskemattomana ja alueella on useita
hienoja maisemallisia yksityiskohtia. Suunnitelmassa säästetään mahdollisimman
paljon olemassa olevaa kasvillisuutta. Pääosa muinaisrantojen kivikoista, noppakivetty
kulkureitti, iso haapa ja kiviaidat säilytetään.

Tontin viheralueet muodostavat neljä eriluonteista viheraluetta. Keskeisimpänä tontin kaikkien käyttäjien
yhteiskäytössä oleva korttelipiha. Korttelipihan vastaparina toimii päiväkodin ja palveluasumisen piha-alue,
joka liittyy korttelipihaan välillisesti näköyhteydellä. Pihakansien päälle, uudisrakennusten väliin muodostuu
puolijulkiset asukaspihat. Muilla tontin alueilla kasvillisuus säilytetään mahdollisimman luonnonvaraisena.

Alustavasti suunnitelmassa toteutuu asuinrakentamisen viherkertoimen tavoitearvo.
Tontin hulevesien viivytystä parannetaan nykytilanteeseen nähden. Tontin reunalle ehdotetaan lisättäväksi
maanalaiset viivästysaltaat, josta vedet voidaan purkaa hallitusti kaupungin hulevesiverkkoon.

Alueen rakentamisen vaiheistus on jaettu kolmeen osaan. Vaiheessa 1 saneerataan
vanha rakennuskokonaisuus,puretaan yksi vanha rakennus ja rakennetaan
länsipuoleinen uudisrakennuskokonaisuus. Vaiheessa 2 rakentuu tontin itäpuolinen
uudisrakennuskokonaisuus. Vaiheessa 3 rakentuu alueen pohjoispuolinen
uudisrakennuskokonaisuus.
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Peruskerros 1/400

NÄKYMÄT
Uudisrakentamisen massoittelussa on
huomioitu näkymien avautuminen
mahdollisimman moneen ilmansuuntaan
sekä muiden rakennusmassojen lomitse.
Massoittelulla on pyritty mahdollistamaan
jokaisesta asunnosta suora näköyhteys
luonnontilaiseen maisemaan tai rauhalliselle
asukaspihalle. Uudisrakennuksen massa
mahdollistaa useasta asunnosta näkymät
kahteen ilmansuuntaan. Säilytettävän
rakennuksen näkymät suuntautuvat sen
toiminnallisuudelle sopivasti keskeiselle
sisäpihalle sekä aluelle ominaiseen
maisemaan.

SIJAINTIKAAVIO

"Limittyvät rakennusmassat luovat rytmikkäitä piha-aluita
rinteiseen maastoon sopeutuen. Samalla ne avaavat
asunnoista näkymiä eriluonteisille ja vehreille piha-alueille."
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JULKISIVUMATERIAALIT

MATALA MASSA
tiili, kirjava, 1/2 kiven limitys

OVET, IKKUNAT, IKKUNOIDEN
VÄLIT, PARVEKEOTSAT
tummanruskea

KORKEA MASSA
rappaus, vaalea

KORKEA MASSA, JALUSTA
tiili, ruskea, 1/2 kiven limitys

SÄILYTETTÄVÄT KERROSTALOT
rappaus, ruskeankeltainen

TEHOSTE
tiili, valkoinen, 1/2 kiven limitys
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ALUELEIKKAUS 1/500
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"Alueen omaleimaisena
tekijänä toimii keskeinen ja
ikivihreä korttelipiha, mikä
yhdistää uudet ja vanhat
rakennukset sekä niiden

toiminnallisuudet yhdeksi
kokonaisuudeksi."
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SÄILYTETTÄVÄ
"LA FRESCO"
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ALUEEN TOIMINNOT JA HISTORIA

Luolavuoren alueen historiallinen kerroksellisuus on saanut alkunsa
1950-luvulta, jolloin alueelle rakennettiin Turun ensimmäinen
kunnallinen vanhainkoti. Rakennuskokonaisuuteen kuului
varsinaisen vanhainkotirakennuksen lisäksi matala pienkerrostalo,
jota esitetään ehdotuksessa purettavaksi, sekä rivitalorakennus joka
on jo purettu alueelta kesällä 2018. Vanhainkotitoiminnan päätyttyä
2013, rakennus on ollut opiskelija-asuntokäytössä.

Alueen historiallinen käyttötarkoitus ja monipuolinen
toiminnallisuus on huomioitu suunnitelmassa yhtenä kantavana
teemana. Vanhasta rakennuskokonaisuudesta ehdotetaan
säilytettäväksi viisikerroksiset vanhainkodin rakennukset sekä niitä
yhdistävä matala rakennusosa.

Alueen vahva toiminnallinen menneisyys on haluttu säilyttää
suunnitelmassa uuden asuntorakentamisen ohella.   Vanhaan
rakennuskokonaisuuteen ehdotetaan kevyen palveluasumisen ja
päiväkodin yhdistettyä  toimintamallia, joka kytkettynä
uudisrakentamiseen rikastaa Luolavuoren alueellisia toimintoja ja
luo alueelle lähipalveluita. Tavoitteena on muodostaa monipuolinen
asuinympäristö, jossa eri toiminnot tukevat toisiaan.

Monipuolisen toiminnallisuuden saavuttamiseksi Bonava on valinnut
ehdotukseen yhteistyökumppaniksi Suomen Hoivatilat Oyj:n, jonka
erityisosaamiseen kuuluu hoivakotien, päiväkotien, koulujen ja
palvelukortteleiden rakennuttaminen, vuokraaminen ja omistaminen.

Säilytettävien viisikerroksisten rakennusten julkisivut pyritään
säilyttämään pääosin ennallaan. Julkisivujen rappaussävyä
ehdotetaan raikkaammaksi ja päädyissä olevien parvekeosien
yleisilmettä kevennetään. Matalan välittävän rakennusosan julkisivuja
ehdotetaan muutettavan hienovaraisesti modernimmaksi. Erityisesti
korkeaa ja matalaa rakennusosaa yhdistäviä nivelosia ehdotetaan
uudistettavan, jotta näkymiä saadaan avattua myös eriluonteisten
piha-alueiden välillä. Matalaa osaa uudistamalla tavoitellaan myös
tilojen parempaa käytettävyyttä valittujen toimintojen näkökulmasta.
Arvokkaita rakennusosia, kuten porrashuoneita ja juhlasalia
freskoineen korostetaan ja niiden saneeraus toteutetaan tilojen
historiallinen arvo huomioiden.

Ehdotuksen lähtökohtana on vanhan rakennuskokonaisuuden
saneeraus uudisrakentamisen rinnalla. Jos rakennusten kunnossa
ilmenee kuitenkin ylitsepääsemättömiä ongelmia, voidaan vastaavaa
toiminnallista kokonaisuutta samassa laajuudessa harkita
toteutettavan uudisrakentamisen keinoin.

SÄILYTETTÄVÄT RAKENNUKSET
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Suomen Hoivatilat Oyj on erikoistunut
päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä
palvelukortteleiden ja koulujen tuot-
tamiseen, omistamiseen ja vuokraa-
miseen. Hoivatilat on perustettu vuon-
na 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä
jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa
ja käynnistänyt noin 180 kiinteistö-
hanketta eri puolille Suomea.

Suomen Hoivatilat Oyj BST-Arkkitehdit Oy
Bonava on Pohjois-Euroopan johtava
asuntorakennuttaja. Bonava on syn-
tynyt NCC:stä, joka on toiminut alalla
1930-luvulta lähtien. Nykyään Bonava
toimii Ruotsissa, Saksassa, Suomessa,
Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Viros-
sa ja Latviassa 2 000 ammattilaisen
voimin. Emme rakennuta vain taloja,
vaan uusia koteja ja onnellisia naapu-
rustoja, joihin ihmiset tuntevat kuu-
levansa.

Bonava Suomi Oy
BST-Arkkitehdit Oy on laaja-alainen
tietomallinnusta hyödyntävä arkki-
tehtitoimisto. Laaja-alainen osaa-
minen näkyy monipuolisina hank-
keina. Toimistomme suunnittelee
korkealuokkaista arkkitehtuuria
asiakasta kuunnellen. Arkkitehtuu-
rimme on ajankohtaista, ajallisesti
kestävää ja rakennuksen ympäristön
huomioivaa.

Yhdessä tehden
Yhdessä vankan kokemuksemme ja osaamisemme asumisesta sekä tahtotilamme avulla tehdä asioita uudella
tavalla mahdollistamme Luolavuorelle monipuolisen ja elävän ympäristön asua sekä palvella kaiken ikäisiä ihmisiä.
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Rantatampella

Referenssit uudisrakentaminen Referenssit korjausrakentaminen

Uudisrakentaminen

Bonavan ja Hoivatilojen asiantuntemus on myyjän käytettävissä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Huolehdimme tontilla sijaitsevan asuntolarakennuksen purkamisesta. Myyjä vastaa olemassa olevien
rakenteiden ja rakennusosien osalta mahdollisista terveydelle haitallisten aineiden ja ainesosien tutkimis-,
puhdistus-, purku-, kuljetus- ja käsittelykustannuksista.

Oletamme, että tontilla ei esiinny pilaantuneita maita. Jos pilaantuneita maita kuitenkin löytyy, niistä
aiheutuvat kustannukset ovat myyjän vastuulla.

Lopullinen kauppa tehdään ja kauppahinta maksetaan jatkoneuvotteluissa sovittavan aikataulun ja maksuerien
mukaisesti asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi. Lopullinen kauppahinta määräytyy lainvoimaan
tulleen asemakaavamuutoksen uudisrakennuksille osoitettavan asuinrakennusoikeuden perusteella. Kiinteistön
valmis rakentamiskelpoinen uudisrakennusoikeus ostetaan rasitteista vapaana ja velattomana.

BST-Arkkitehdit Oy
• Tampere
• Kutsukilpailu: 2016, 1. sija
• Järjestäjä: Peab Oy, Tampereen Kaupunki
• 2016-
• Laajuus: 16 400 kem2

Koukkuniemi, Jukola
BST-Arkkitehdit Oy
• Tampere
• Jukolan peruskorjaus ja laajennus
• ARA-rahoitus
• 2013
• Laajuus: peruskorjaus 4 850 kem2 + uudisrakennus 4 700 kem2

Korjausrakentaminen

Vapaarahoitteinen uudisrakennusoikeuden
indikatiivinen tarjoushinta 300 € / kem2

arvio kokonaishinnasta 4.900.000 €,
perustuu suunnitelmien mukaiseen
uudisrakennusoikeuteen.

Säilytettävien rakennusten indikatiivinen
tarjoushinta 1.865.000 €

Uudisrakennusoikeus

• 30 %, kun asemakaavamuutos on tullut lainvoimaiseksi
• 40 %, kun on kulunut 1 vuotta asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi
• 30 %, kun on kulunut 2 vuotta asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi

Säilytettävät rakennukset

Säilytettävien rakennusten osalta sovitaan kaupantekotilaisuuden ajankohdasta jatkoneuvotteluissa.
Esitetyt maksuehdot:
• 30 % kaupantekotilaisuuden yhteydessä
• 70 %, kun rakennuslupa käyttötarkoituksen muutokselle on saatu

Alustavat maksuaikataulut

Kiinteistön omistaja voi vuokrata asuinrakennusoikeuden pitkäaikaisella vuokrasopimuksella ja
saada näin pitkäaikaista vuokratuottoa tonttien vuokrista ennalta määritettyjen vuokran
määräytymisperusteiden pohjalta.

Edellä esitettyä mallia voidaan käyttää kokonaisuudessaan tai osittain asuinrakennusoikeuden
hinnan muodostuksessa. Vaihtoehtoisten mallien rakennusoikeuden hinta määritetään
jatkoneuvotteluissa.

Kaikki lopulliset sitovat tarjoukset ja sopimukset tullaan tekemään kaupungin kilpailutusprosessin
mukaisesti kilpailun toisessa vaiheessa.

Vaihtoehtoiset mallit kaupan toteutukselle ja hinnoittelulle
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