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YHTEENV ETO 

Turun kaupungin ja tie- ja vesirakennushal 1 ituksen toimesta suoritetun 

liikennesuunnittelun tuloksena on tähän mennessä valmistunut kaksi työ-

va 1 hetta: 

- Turun kaupungin liikennesuunnitelma v. 2000 

sekä Turun kaupunkiseudun tieverkkosuunnitelma v. 2000 

- Turun kaupunkiseudun tie- ja katuverkon 

toteuttamisohjelma v. 1975 

Käsillä oleva raportti sisältää suunnittelutyön kolmantena vaiheena tie- 

ja katuverkon kehittämissuunnitelman vuoteen 1980 mennessä. 

Kehittämissuunnitelman tarkoitus 

Tämän työvaiheen tarkoituksena on olla apuna 

- Turun kaupungille kulkulaitospol iti ikan ja maankäytön kehittämispol 

tiikari määrittämisessä sekä taloussuunnittelussa 

- tie- ja vesirakennuslaitokselle Turun kaupunkiseudun tieverkon kehit-

tämispolitiikan määrittämisessä sekä suunnitteluohjelmien laatimisessa 

Työn tuloksena esitetään seuraavassa suositus väylästön kehittämiseksi en-

si vuosikymmenellä. Turun kaupunki ja tie- ja vesirakennuslaitos voivat 

laatia suosituksen pohjalta seuraavat lyhyen tähtäyksen toteuttamisohjel-

mat, joista ensimmäinen on jo edellisessä työvaiheessa esitetty. Jatkuva 

suunnitteluprosessi edellyttää toteuttamisohjelmien vuosittaista jatkamis-

ta ja tarkistamista (Kuva 1). 

Liikenne ensi vuosikymmenellä 

Turun kaupunkiseudul la on nykyisin n. 210 000 asukasta. Väestön on ennus-

tettu kasvavan vuoteen 1980 mennessä n. 1,3-kerta iseksi eli yli 270 000een. 

Liikenteen kasvu on kuitenkin huomattavasti väestön kasvua suurempaa, kos- 
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ka se pohjautuu suurelta osalta elintason nousuun. Liikennepalvelusten 

kysynnän on ennustettu kasvavan kulutuksen kokonaiskasvua nopeammin. 

Väestönkasvu ja elintason kohoaminen aiheuttavat sen, että henki löI ii-

kenne kasvaa tänä aikana lähes kaksinkertaiseksi. Henki löautol ii kenne 

kasvaa ennusteiden mukaan vieläkin enemmän: n. 2,6-kertaiseksi. Tavara-

liikenteen ennustettu kasvu on puolestaan noin 1,6-kertainen. Liiken-

teen näkyvimmän osan eli henki löautoliikenteen kasvu on osaltaan yhtey-

dessä kulkutapajakautuman ennustettuun muutokseen. Tällä hetkellä tehtä-

neen Turun seudulla henki löautol la n. puolet kaikista rnatkoista, mutta 

v. 1980 jo n. 2/3 (Kuva 9). 

Linja-autoliikenne säilyy kuitenkin jatkuvasti merkittävänä kulkumuotona. 

Etenkin on varauduttava keskustaan suuntautuvien matkojen tehokkaaseen 

hoitamiseen. Jalankulkuliikenteen asema on merkittävä keskustassa ja 

toisaalta alueyksiköiden sisäisessä liikenteessä. 

Li ikenneolojen kehittämistarve ja -mandollisuudet 

Kaupunkiseudun toimintojen (asunnot, työpaikat, palvelut) keskittynyt si-

jainti aiheuttaa myös liikenteen keskittymistä. Tästä johtuu, että tie- 

ja katuverkon kehittämistarvetta on pääväylästön osalta vain Turussa ja 

sen lähikunnissa, sillä kaupunkiseudun päätieverkko on muilta osin raken- 

nettu kuluneen vuosikymmenen aikana. Tie- ja katuverkon kehittämistä var-

ten on yksilöity niitä tarpeita ja ongelmia, joita liikenteen kasvu lähim-

män kymmenen vuoden aikana todennäköisesti aiheuttaa: 

- Uusien asuntoalueiden syntyminen ja vanhojen kasvaminen edellyttää 

uusien pää- ja kokoojakatujen rakentamista. Erillisiä katuja tarvi-

taan sitä enemmän, mitä useampia toisistaan eri 1 lään olevia pien-

lähiöitä rakennetaan. 

- Keskustan ydinaluetta ympäröivät Aurajoki ja rautatie ovat rajoitta-

neet Ii ikekeskustaan johtavien syöttökatujen määrää. Keskustan lii-

kenneyhteyksiä voidaan parantaa olennaisesti vain uusia siltoja ra-

kentamal la. Tuleva 1 la vuosikymmenellä lienee Aurajoen yli rakennet-

tava peräti kolme uutta siltaa (Kuva 14). 



- Keskustan pysäköintipaikkatarve kasvaa ensi vuosikymmenen aikana 

yli kaksinkertaiseksi. Kuitenkin joudutaan katupysäköintiä kieltä- 

mään ja rajoittamaan liikkuvan liikenteen vuoksi. Tämä korostaa kau-

pungin ja tiikennelaitosten pysäköintipolitiikkaan liittyvän päätöl+-

senteon merkitystä. Pysäköintipaikkojen puute tulee ilmeisesti hidas-

tamaan keskustan henkilöautol i ikenteen kasvua ensi vuosikymmenel lä. 

Mikäli pysäköintipaikkojen tarjontaa rajoitetaan, tul isi sen tapahtua 

siten, että keskustan toiminnalle ei intärkeä ostos-, asiointi- ja ja-

keluliikenteen asema ei huonone kohtuuttomasti (Kuva 5 ja taulukko 5). 

- Katuverkon Ii ikenteenväl ityskyky olisi pyrittävä pitämään niin hyvä-

nä, että vain pysäköintitilan suunnitelmallinen rajoittaminen muodos-

taa autoliikenteen kasvua rajoittavan tekijän. Keskusta-alueen katu- 

verkon Ii ikenneoloja voidaan parantaa mm. muodostama 1 la yksisuuntal-

sia katupareja väl ittämään pääl i ikennevirtoja (Kuva 10). 

- Keskustan katuverkkoa rasittaa keskustan toiminnal le merkityksetön 

kauttakulkuliikenne, joka kasvaa muuta liikennettä nopeammin. Tälle 

kauttakulkul i ikenteelle olisi tarjottava tehokas ja nopea ohikulku-

yhteys. Koko kaupungin ohittavaa liikennettä on Turun kaupunkiseudul-

la hyvin vähän (Kuva 12). 

- Eräät kaupunkiseudun pääteiden Ii ittymät ovat jo nykyisin liikenne-

turvallisuuden kannalta vaarallisia: Ohikulkutien liittymät Raisiossa 

ja Kauselassa sekä Uudenmaentien ja Paraistentien 1 iittymä. Liiken-

teen kasvun myötä ne tulevat yhä vaaral 1 isemmiksi 

- Pää -teistä olisi Naantal intie, Hämeenl innantie, Uudenmaantie ja Parais-

tentie parannettava ensi vuosikymmenel lä. 

Edel 1 isen pohjalta on tutkittu mandollisuuksia tie- ja katuverkon kehittä-

miseksi. Keskustan ohikulkumandoll isuutena on tutkittu ns. Koil 1 isväylän 

toteuttamista moottorikatu ja -tiejärjestelmään liittyen (Kuva 18). Samoin 

on selvitetty katusiltojen tarvetta ja eräiden tieosien parantamista sekä 

uusien yhteyksien rakentamista. Tällöin on vaihtoehtoisille parantamiskoh-

teille määritelty aikaisin mandollinen toteuttamisajankohta ja toisaalta 

tarvittava parantamisajankohta. Tärkeimpänä on pidetty kohteen toteutta- 
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mismandoli isuuksia suunnittelun, päätöksenteon ja rakentamisen vaatiman 

ajan ja resurssien pohjalta. Samalla on yksilöity niitä vaikeuksia, joi-

ta suurimpien hankkeiden toteuttamisessa tulee esiintymään. Toisena on 

selvitetty Ii ikennöitävyyden kannalta tarpeet 1 inen toteuttamisajankohta 

liikenteen ruuhkautumisen ja väylästön muun toimivuuden perusteella. Kol-

mantena on määritelty Ii ikennetaloudel 1 isesti kannattava ajankohta raken-

nusinvestointien ja ajokustannussäästöjen perusteet la. Suoritettujen 

testausten perusteetla on määritetty tie- ja katuverkolle ns. kehittämis-

polkuja: toteuttamisen eri etenernisvaihtoehtoja. 

Rakentam 1 skustannukset 

Kokonaisrakennuskustannukse -t-  vuosina l970...l979 on päätie- ja katuverkos-

sa arvioitu n. 114 miljoonaksi markaksi, joka jakaantuisi eri ajanjaksoil-

le seuraavasti (kuva 39): 

	

t970...1972 	23 mmk 	( 7,7 mmk/v) 

	

l973...l979 	91 mmk 	(13,0 mmk/v) 

Tämä on kaupunkiseudun asukasta kohti laskettuna v. 1970...l972 noin 

35 mk/vuosi ja v. i973...1979 noin 50 mk/vuosi. 

Tämän vuosikymmenen alussa ovat vuosittaiset investoinnit vastaavasti ot-

teet II mmk eli 60 mk/asukas ja aivan viime vuosina noin 6,5 mmk eli noin 

33 mk/asukas. 

Kustannukset sisältävät Turun kaupungin ja tvh:n rakentaman päätie- ja 

pääkatuverkon investoi nn i t. 

Suositus 

Kehittämissuunnittelutyön perusteella suunnittelutoimikunta ehdottaa, 

että 

- Turun kaupunki ja tie- ja vesirakennuslaitos käyttäisivät suunnittelu- 

työssä tehtyjä selvityksiä ja saatuja tuloksia hyväksi tie- ja katu- 

verkon toteuttamisohjelmien sekä talousohjelmien laatimisessa. 



-11- 

Suositus päätie- ja pääkatuverkon kehittämiseksi ensi vuosikymmenellä 

on esitetty kuvissa 38 ja 39. 

- kaupunki ja tie- ja vesirakennuslaitos aloittaisivat kohteiden yleis- 

suunnittelun toteuttamisen edellyttämän aikataulun mukaisesti. Välitön-

tä aloitusta edellyttävät toteuttamisohjelman yhteydessä ehdotetut koh-

teet, joista tielinja Naantali - Piikkiö on mittavin. Ensimmäisenä 

vaiheena on selvitettävä väylän toimivuus ja toteuttamismandollisuudet. 

- kaupunkiseudun kunnat laatisivat maankäytön kehittämissuunnitelmat otta-

en huomioon lii kenteel 1 iset tekijät. 

- kaupunki ja tvl laatisivat liikenteen tietorekisterin ja seurantajär-

jestelmän. 

- Turun kaupunki jatkaisi kaupunkisuunnittelua liikenteen osalta keskus-

tan, joukkol i ikenteen ja kaupunginosakaavojen suunnittelul Ja. 
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YLEISTÄ 

Li ikennesuunnittelun kokonaisohjema 

Suunnitteluvaiheet 

Turun kaupunkiseudun Ii ikennesuunnittelu on suoritettu Turun kaupunqin ja 

tie- ja vesirakennuslaitokser, toimesta vuosina 1966.. .1969. Työ on ja-

kaantunut kahteen päävaiheeseen: ensimmäisessä vaiheessa laadittiin kau-

punkiseudun tieverkkoluonnos ja Turun yteiskaavan liikennesuunnitelma 

vuodeksi 2000 ja toisessa vaiheessa tie- ja katuverkon vaiherakentamis-

selvitys vuoteen 980. 

Suunnittelutyön kokonaisprosessi on jakaantunut vaiheisiin: 

- tavoitesuunnitelma (runkosuunnitelma) 	ajanjakso 	30 vuotta 

- kehittämi ssuunn itelma (toimenpide- 

suunnitelma) 	 10 vuotta 

- toteuttamisohjelma 	 3-5 vuotta 

- rakentamisohjelma 	 1 vuosi 

UUS ITAAN TARV ITTAESOA 

ANKVyT0o 	 1 	I 	TEHDÄÄN VI iDEN VUODEN VÄLEIN TAI TARV ITTAESSA 

TAVOITE- 
SUUIV 1 TEL:A 

30 VUOTTA 1 2000 
TLHUÄÄJ VUOSITTAIN 

LI IKENNEJÄRJES-
TELMÄN TAVOITE-
SIJUNN 1 TELUA 

30 VUOTTA 1 2000 

MAANKÄYTOIJ 
KEHITTÄIIIS-
SUUNN ITEErIA 

10 VUOTTA 	1 1930 

LI IKENNEJARJES-
TELMÄIl KEH 1 TTÄ-
MISSUUNNITELMA 

10 VUOTTA 1 980 

MAANKÄYTUN 
TOTEUTTAI1 1 S-
01-0 ELMA 

3-5 VUOTTA 1 1972 

LI IKENNEJARJES-
TEUIÄN TOTEUT-
TAM I SOHJ ELMA 

3-5 VUOTTA 	1972 

FIAAIIKÄYTÖN 
RAKLNTAMIS-
OHJ [LMA 

1 VUOSI 	1 1970 

LI IKENNEJÄRJES-
TELMÄN RAKENTA-
III SOHJELMA 

1 VUOSI 	1 1970 

T LAVARAUKS[T YLE ISSUUNNITELMIEN 
FYNN 1 STÄM 1 NEN 

RAKENNUS- 
SUUN1I 1 TELM 1 EN 
KÄYNN 1 STÄM 1 NEN 

TYÖOHJ ELM 1 EN 
KÄYNtI 1 STÄM 1 NEN 

KUVA 1 	LI IKENNESUUNNITTELUN TOIMINTAKAAVIO 
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Edellä kuvatun kokonaisprosessin mukaisesta Ii ikennesuunnittelutyöstä on 

tähän mennessä valmistunut kaksi raporttia: 

- Turun kaupungin liikennesuunniteima sekä Turun kaupunkiseudun teverk-

kosuunnitelma vuodeksi 2000, sisältyvät 15.3.1968 valmistuneisiin ra-

portteihin 

- Turun kaupunkiseudun tie- ja katuverkon toteuttamisohjelma vuoteen 

1975, valmistui tammikuun 1969 lopussa. 

Kevään 1969 aikana on laadittu suunnitteiuprosessin kolmas vaihe, vuosia 

i970...1980 koskeva tie- ja katuverkon kehittämissuunnitelma, jonka ra-

portti, ns. A-raportti, nyt on käsillä. Tämän lisäksi on laadittu suun-

nittelukäyttöön tekniilisempää tietoutta sisältävä B-raportti, jota on 

toimitettu muutamana kappaleena Turun kaupungille, tvh: lIe ja tvl :n Turun 

piiri lie. 

Tämän työvaiheen tarkoituksena on olla apuna 

- Turun kaupungille kulkulaitospol iii ikan ja maankäytön kehittämispoi i-

ti ikan määrittämisessä sekä taloussuunnittelussa ja 

- tie-ja vesirakennuslaitokseile Turun kaupunkiseudun tieverkon kehit-

tämispolitiikan määrittelyssä sekä talousohjelmien ja suunnitteluoh-

jelmien laadinnassa. 

Työn tuloksena on perusteltu suositus väylästön kehittämiseksi ensi vuo-

sikymmenellä. Turun kaupunki ja tie-ja vesirakennuslaitos voivat laa-

tia suosituksen pohjalta seuraavat lyhyen tähtäyksen toteuttarnisohjelmat, 

joista ensimmäinen on jo edellisessä työvaiheessa esitetty. Jatkuva 

suunnitteluprosessi edellyttää toteuttamisohjelmien vuotuista tarkista-

mista ja jatkamista. 

Liikennettä ei voida suunnitella irrallaan muusta kaupunkisuunnittelusta. 

Muiden suunnittelusektorien vastaavat Turun seutua koskevat suunnitelmat 

ovat kuitenkin toteutumisvaiheeitaan varsin eriasteisia. Suunnittelu- 
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1 
työssä on tarkasteltu maankäytön rakentumista liikenteen kannalta, vaik-

ka maankäytön kehittämissuunnittelu sekä toiminta- ja taloussuunnittelu 

eivät ole edenneet samanaikaisesti liikenteen suunnittelun kanssa. Jouk-

kol i ikennesuunnitelman ja Turun keskustasuunnitelman puuttumisen vuoksi 

on eräitä kysymyksiä jäänyt avoimeksi. 

1 .2 	Suunnitteluorganisaatio 

Tie- ja katuverkon kehittämissuunnitelman laadinta on tapahtunut kevääl-

1 	lä 1968 nimetyn suunnittelutoimikunnan johdolla. Toimikuntaan kuuluu 

tvh:n ja Turun kaupungin edustajia. 

1 
1 
	

Suunnittelutoimikunnan koostumus: 

1 
Ii 
1 
1 

yli-insinööri E. Koljonen, puh.joht. 

kaup.insinööri P. E. Karsten 

(varamies: apul.kaup.ins. M. Revola) 

asemakaava-arkkitehti P. Sivula 

(varamies: asemak.ins. P. Karhunen) 

yli-insinööri V. Hakola 

jaostopäällikkö S. Hirvonen 

vanh. insinööri A. Yli-Paunu 

vanh. insinööri E. Isomäki 

(tvh) 

(Turun kaupunki) 

(Turun kaupunki) 

(tvh) 

(tvh) 

(tvl, Turun piiri) 

(tvl , Turun piiri) 

1 
1 
1 
1 
1 Asioita valmisteleva ja esittelevä työryhmä: 

dipl.ins. 	S. 	Hirvonen, 	puh.joht. (tvh) 

1 P. 	Karhunen 	(Turku), 	T. 	Heiskanen (tvh), 

E. 	Isomäki 	(tvl, 	Turun 	piiri) ja M. 	Lund 

1 
1 Suunnittelija: 

Suunnittelutyötä suorittamaan on kiinnitetty 	lnsinööritoimisto Viatek. 

1 Työn on suorittanut työryhmä, johon ovat 	kuuluneet dipl.ins. 	M. 	Lund, 

dipl.ins. 	E. 	Kallinen 	ja 	ins. R. Jokinen. 	Lisäksi ovat työssä olleet mu- 

1 kana 	insinöörit L. 	Lempiäinen ja H. 	Hiltunen. 

1 
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1.3 	Suunnittelutvön lähtökohdat ia tavoitteet 

Kehittämissuunnitelman perustana ovat olleet seuraavat lähtökohdat ja 

1-avo i tteet: 

- Tapahtuneen kehityksen ja nykytilanteen analyysit sekä niiden osoitta- 

mat kehitystrend it 

- Tavoitesuunnitelma 

- Kehittämissuunnitelmalle annetut erityistavoittet. 

Tie- ja katuverkon vaiherakentarnista koskeva selvitystyö aloitettiin suo-

rittamal la nykyisen maankäytön, liikenteen ja väylästön inventointi ja 

analysointi. Analyysin tulokset on pääkohdittain esitetty toteuttamisoh-

jelman yhteydessä, ja siitä on tehty tarvittavat yhteenvedot kehittämis-

suunnitelmaa varten. Tärkeimmät nykytilanteessa vaikuttavat tekijät, 

jotka on täytynyt kehittämisohjelmaa varten selvittää, ovat eri toiminnat 

ja niiden sijainti, niiden väliset yhteystarpeet sekä väylästön ja pysä-

köinnin nykytilanne. Nykytilannetta on käsitelty mainitussa toteuttamis-

ohjelmaraportissa ja kehiti-ämissuunnittelun kannalta tämän raportin koh-

dissa 2 ja 3. 

1.3.2 Tavoitesuunnitelma 

Tavoitesuunnitelman yhteydessä laaditut kehitysennusteet muodostavat ne 

pitkän tähtäyksen kehityspuitteet, joissa (970-luvun kehitystä on tarkas-

teltava. Tavoitteena on ollut varata riittävästi tilaa tie- ja katuver-

kon sekä pysäköintijärjestelmän kehittämistä varten ja hahmottaa väylästön 

per iaateratka i su. 

1.3.3 Kehittämissuunnitelman tavoitteet 

Kehittämissuunnitelmassa on tavoitteena osoittaa, miten nykytilanteesta 

voidaan taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti edetä siten, että lii-

kennejärjestelmä toimii sekä lähitulevaisuudessa että pitkällä tähtäyk-

sel lä. Toteuttamismandol l isuuksien analysoinnin pohjalta selvitetään 
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myös tavoitesuunnitelmassa tarvittavat tarkistukset. Pitkän tähtäyksen 

päämäärien lisäksi on kehittämissuunniteirnalle annettu tiettyjä erityis-

tavoitteita: 

- On selvitettävä ne vaatimukset, joita kaupunkiseudun rnaankäytön jakaan-

tumisen muutoksen ja autokannan kasvun synnyttämä liikennetarve aset-

taa. 

- On selvitettävä pääväylästön osalta edellä mainituista vaatimuksista 

aiheutuvat toimenpiteet. 

- Lisäksi on otettava huomioon keskustan erityisongelmien merkitys tar-

kastelemalla pysäköintitilan rajoitetun tarjonnan vaikutusta väylästön 

kehittämiseen. 

Tuloksena syntyvän pää -He- ja pääkatuverkon kehittämissuunnitelrnan on 

oltava 

- toteuttami skel 0 i nen 

- Ii ikenteet 1 isesti jatkuvasti toimiva 

- liikennetaloudellisesti edullinen sekä 

- turva 1 1 inen ja kaupunkirakenteeseen sopeutuva. 
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1 
2. 	LHKENNEONGELMIEN TAUSTA 

21 	Liikenteen syntyminen ja luonne 

Liikennettä analysoitaessa ja sen vastaista kehitystä arvioitaessa on 

tarkasteltava liikennettä synnyttäviä tekijöitä. Liikennettä muodostavat 

matkat jaetaan analysointia varten yleensä eri toimintojen mukaisiin 

matkaryhmiin. Tärkein toiminto tässä mielessä on asuminen, sillä valta-

osa (60...85 %) ihmisten suorittamista matkoista liittyy jommankumman 

päätepisteen osalta asuntoon. 

Tässä suunnittelussa matkat on ryhmitelty työ-, ostos-, asiointi-, vie- 

railu- ja muihin matkoihin sekä tavarakuljetuksi in. Tämä analyyttinen eli 

I 	matkaryhmittäinen tarkasi -elutapa tuo esiin ne tekijät, jotka liikenne- 

suunnittelussa muodostuvat määrääviksi. Matkaryhmittäin selvitetään syn-

I 	tyvän liikenteen määrät (matkatuotokset), kuikutapa, liikenteen suuntau- 

tuminen ja sen vaihtelut. 

1 
1 
1 
1 
EI 

8% 

1 6KM 

KUVA 2 	HENKILÖAUTOMATKOJEN TARKOITUS JA M1R?PAIKAT 

Suurin osa matkoista on kotiperäisiä. Kulkulaitospol 1 ittiset toimenpiteet, kuten Turun keskus-

tan pysäköintipol iti ikka tai joukkoli ikenteen palvetutason nostaminen on eduli isinta kohdistaa 

tähän matkaryhmään. 
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Matkojen määrä ja kuikutavan vai inta ovat useiden eri tekijöiden yhteis-

vaikutuksen tulosta. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi kaupungin rakenne, 

suuruus Ja muoto, asukkaiden taloudellinen asema, autoistumisaste, matkan 

tarkoitus, ajankohta ja pituus sekä olemassa oleva joukkokuijetusliiken-

teen, tie- ja katuverkon sekä pysäköinnin järjestelmä. Matkojen suuntau-

i-umiseen taas vaikuttavat pääasiassa toimintojen sijoittuminen sekä ylei-

nen pyrkimys matkan pituuden, ajan,vaivan ja kustannusten minimointiin. 

Liikenteen säännönmukalset vaihtelut ovat seurausta matkojen samanlaises-

ta tarkoituksesta ja samanaikaisuudesta, jotka aiheuttavat mm. liikenteen 

kasautumista tiettyihin aamu- ja iltatunteihin. Esim. suurin osa työmat-

koista tehdään näinä huipputunteina. Näitä seikkoja sekä väylästölle ai-

heutuvaa lii kennekuormitusta on tarkasteltu nykyti lanteen inventointien 

yhteydessä edellisessä, toteuttamisohjelmaa käsittelevässä raportissa. 

2.2 	Kaupunkiseudun rakenne ja sen vaikutus liikenteeseen 

Yhdyskunnan toimintojen määrällä ja sijoittumisella on suora vaikutus lii -

kenteeseen, koska liikenne on seuraus toimintojen yhteystarpeesta. Turun 

kaupunkiseudul le ovat ominaista mm. väestön nopea kasvu, väestön keskitty-

minen Turkuun ja lählkuntiin sekä Turun kaupungin alueen keskittynyt ra-

kenne. Keskittyminen on omiaan pienentämään henkHöautol i ikennettä, kos-

ka etäisyyksien lyheneminen lisää jalankulkumandollisuuksia. Torsaalta 

seurauksena on muilta alueilta tapahtuva liikenteen huomattava keskitty-

minen Turun keskusta-alueelle, koska muualla ei ole riittävää väestöpoh-

jaa alemman tasonkaan palvelujen syntymiselle. Kaupunkirakenteessa on 

tapahtumassa muutos asutuksen levittäytyessä kantakaupungin ulkopuolelle. 

Turun asuntotuotanto-ohjelman mukainen kasvun hajauttaminen eri alueille 

aiheuttaa liikenteen ja Ii ikenneinvestointien lisääntymistä, kuten katu- 

verkon toteuttamisohjelma v. 1970...1975 osoittaa. 

Turun kaupunkiseudun väestö ja elinkeinot ovat kasvaneet voimakkaasti. 

Vuonna 1950 asukasmäärä oli 148 600, vuonna 1968 jo 210 000; kasvu on 

siis noin 41 %. Vastaavana aikana työpaikkojen määrä on kasvanut 77 400: 

sta 94 000:eeri eli noin 21 %. Väestönkasvun on ennustettu jatkuvan voi-

makkaana, niin että vuonna 1980 väestömäärä olisi 273 000 (n. 1,3-ker-

tainen nykyiseen verrattuna). Asukas- ja työpaikkamäärien kasvu aiheut-

taa yhdessä ei intason nousun ja henkilöauton yleistymisen kanssa henkilö- 

autoliikenteen kaksinkertaistumisen seuraavan vuosikymmenen aikana. 
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KUVA 3 	ASUKAS- JA TYÖPAKKAMÄRIEN KASVU IURUN KAUPUNKISEUDULLA 

2- - - - Kasvun kesk!ttm!nen 

Väestönkasvu on erityisesti viime vuosina keskittynyt Turkuun ja lähikun-

ti in. Tällä vuosikymmenellä on Turun ja sen lähimpien ympäristökun -t- ien 

väestön kasvu ollut keskimäärin 1,2 ... 2,5 % vuodessa, mutta muissa 

kaupunkiseudun kunnissa se on ollut lähes pysähdyksissä. Tehdyissä ennus-

teissa vastaava kasvu olisi (l968...l980) Turun ja lähikuntien osalta 

2,0 ... 4,4 	ja muissa kunnissa vähemmän. Kuvassa 4 nähdään kaupunkiseu- 

dun asukastiheys vuoden 1960 väestölaskennan mukaisesti. Siitä on selväs-

ti havaittavissa edellä mainittu väestön keskittyminen ja tihentyminen 

Turun ja lähikuntien alueella. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 1 

on tarkasteltu mainittuja väestön kasvuprosentteja ja jaettu kunnat kah-

teen luokkaan edellä mainitulla perusteella. Lukujen eroavuudet kuvasta-

vat ennustamisen epävarmuutta ja eri lähteiden eroja. Ennusteiden osuvuut-

ta on siis tarpeen jatkuvasti seurata ja tarkistaa. 
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	 1 

1 
Taulukko 1 	Asukasluvun keskimääräinen kasvu Turun kaupunkiseudul la 

v. 1960.. .1968 ja 1969. ..1980 x) 

Kunta 	Asukasluku Kasvu 1960- Kasvu 1969-80 	/v Tilast. 	pää- 
v. 	1960 68 	%/v Keh.suunn. 	LSSKL toim. 

Raisio II 372 2,5 3,0 3,0 3,9 ... 	2,5 

Naantali 5 726 2,3 3,9 4,7 2,8 ... 	1,7 

Turku 127 044 1,7 2,0 1,5 3,4 ... 	1,7 

Kaarina 8 895 1,2 4,4 5,2 2,8 ... 	-1,7 

Rusko 1 505 1,7 1,5 3,2 1,6... 0,1 	-- 

Lieto 7 604 0,7 1,4 2,6 1,3 ... 	-0,5 

Masku 2 174 0,4 0,2 0,6 1,2 ... 	-0,9 

Piikkiö 4 816 0,1 2,5 4,2 1,2 ... 	0,2 

Paattinen 1 848 0,1 -3,3 -3,3 1,9 ... 	-1,8 

Parainen 10 389 0 1,3 1,7 -0,4 ... 	-2,2 

Nousiainen 3 332 -0,4 -0,2 0,1 -3,0 ... 	-3,9 

x) 1960: väestönlaskenta 

1968 ja 1980: vaiherakentamistyössä käytetyt arvot 

(kts. kuvat 43.. .46) 

Li ikenneongelmat kohdistuvat erityisesti Turkuun ja sen lähiympäristöön, 

jossa toimintojen ja liikenteen kasvu on selvästi suurempi kuin muu la 

alueilla. Väylästön ja liikenteen nykytilanteen inventoinnin ja yllä esi-

tetyn tarkastelun pohjalta voidaankin todeta, että päätieverkon paranta-

mistarve on mainittujen kuntien ulkopuolella vähäinen. 

2- - - - -- 

Kaupunklseudun kaikista työpaikoista on tällä hetkellä Turussa n. 78 % 

(asukkaista 70 %) ja vuoden 1980 ennusteiden mukaan vielä yli 74 %. Tu-

run kaupungissa tolminnot ovat keskittyneet kantakaupungin alueelle (ns. 

ruutukaava-alueelle). Nykyisin siellä on n. 57 % kaupungin asukkaista 

ja n. 70 % työpaikoista. Kuvassa 4 on esitetty Turun kaupungin asukasti-

heys v. 1965. 

Kaupunkiseudun kuntien likimääräinen työpaikkaornavaraisuus v. 1968 ja 1980 

seudun keskimääräisen työssäkäyntiprosentin perusteella määritettynä on 

esitetty taulukossa 2. 

1 
1 

I 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
I 	Taulukko 2 	Töpaikkaomavaraisuus Turun kaupunkiseudul la sekä kaupan, 

liikenteen ja palvelusten (KLP) työpaikkojen lukumäärä 

x) 
1000 asukasta kohden 

1 	 _______ _____________________ ____ 

Työpa i kkaomavara 1 suus KLP-työpa i kat 1 000 

Turun 	kaupunkiseudulla asukasta kohden 

1968 	1980 968 1980 

Turku II 5 	IlO 243 252 

Naantali 91 	120 145 139 

Parainen 84 	104 99 159 

Raisio 45 	65 85 113 

Kaarina 40 	67 57 104 

Piikkiö 56 	59 75 106 

Lieto 64 	70 55 86 

Paattinen 79 	85 81 120 

Rusko 51 	45 55 80 

Masku 68 	63 76 114 

Nousiainen 83 	79 75 130 

Muut kunnat kuin 

Turun 	keskim. 63 	78 83 116 

x) Lähteet kuten taulukossa 1 

Esim. 

Turussa oli v. 1968 työpaikkoja 76 300 ja asukkaita 146 900. Suhde (0.53) 

on n. 1,15 kertaa suurempi kuin vastaava koko seudun arvo (0.45). Tällöin 

Turun kaupunaissa on runsaat 10 000 työpaikkaa yli "oman tarpeen'. 

Alhainen työpaikkaor'iavaraisuus, kuten esimerkiksi Raisiossa ja Kaarinassa, 

aiheuttaa pakollisia työma -t- koja naapurikuntiin, pääasiassa Turkuun. TH 

lanne on vastaava myös palvelujen suhteen. Tämä ilmenee taulukoista 2 ja 

3, joissa on esitetty kaupan, palvelun ja liikenteen työpaikkojen määrät 

suhteessa asukaslukuun. Palveluvarustuksen puutteel 1 isuudesta on seurauk-

sena vastaavanlainen ostos- ja asiointili ikenne pääkeskukseen. 
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Li iketaloustieteel 1 inen tutkimuslaitos on vuonna 966 laatinut Suomen 

keskus- ja vaikutusaluejärjestelmää koskevan tutkimuksen, (Valtakunnan-

suunnittelutoimiston julkaisusarja A 19), jonka mukaan Turku on yksi vii-

destä valtakunnan osan keskuksesta. Maakunta-, kaupunki- ja kauppalata-

son keskuksia ei Turun kaupunkiseudul la ole lainkaan, vaikka ni itä on ko-

ko maassa yhteensä 68. Parainen ja Naantal i ovat tämän luokituksen mu-

kaan kuntatason keskuksia, joita on koko maassa yhteensä 150. Muut kau-

punkiseudun keskukset jäävät hierarkiassa kuntatason keskusten alapuo- 

tel le. Taulukossa 3 on esitetty kuntien palvelusten määrät en. tutkimuksen 

mukaan. 

TAULUKKO 3 

KUNTA - - KESKUS 

TURKU 226 ________________________________ VALTAKUNNANOSAN 

MAAKUNTA - 

KAUPUNKI - 

KAUPPALA - 

PARAINEN 55 _______ KUNTA- 

NAANTALI 44 

RAISIO 23 

LIETO 16 — 

PIIKKIO 15 — 

KAARINA 13 - 

NOUSIAINEN 10 - 

MASKU 6 ' 

RUSKO 4 

PAATTINEN 4 

Kaupunkiseudun puutteetl inen keskushierarkia johtaa epätarkoituksenmukai-

sun tarvikkeiden ja palveluiden hankintaetäisyyksiin sekä Turun keskus-

tassa titantarveonQelman suurenemiseen. Tämän vuoks olisi kaupunkiseu-

dulle pyrittävä luomaan tasapainoinen keskusjärjestelmä. (Asiaa on tar-

kasteltu mm. Lounais-Suomen runkokaavassa vuodeksi 2010). 
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1 
2.2.4 Tavoitettavuus 

Asuntojen ja työpaikkojen keskinäisen sijainnin edul l isuutta voidaan tut- 

kia ns. 	tavoitettavuusanalyysillä. 	Tavoitettavuudella tarkoitetaan jon- 

kin 	tiettyihin toimintoihin 	kaikkien alueen asemaa 	 nähden 	ympärilläole- 

vien alueiden suhteen etäisyydestä ri ippuval la tekijät lä painotettuna. 

1 Niinpä esimerkiksi 	jonkin alueen työpaikkatavoitettavuus on suuri, 	jos 

sen 	lähellä on paljon työpaikkoja, mutta pienenee, 	kun työpaikkojen määrä 

1 pienenee tai 	ni icen etäisyys asunnoista 	kasvaa tai 	molemmat tekijät muut- 

tuvat sanoti-uun suuntaan. 	Alueen työpaikkatavoitettavuus 	ilmentää täl- 

I löin työpaikkojen 	sijainnin edut 1 isuutta alueen asuntojen sijainti in 

nähden, 	siis alueella asuvien tekemien työmatkojen taloudel l isuutta ja 

1 
Turun kaupunkiseudusta on suunnittelutyön yhteydessä suoritettu erilaisia 

1 tavoitettavuusanalyysejä, joista esimerkki on esitetty kuvassa 5. 	Tär- 

keimmät päätelmät näistä analyyseistä ovat olleet: 

- Etä isyydel lä keskustasta ja Turun keskustaan johtavi l la teillä on mää-

räävä vaikutus tavoitettavuuteen (koska toimintoja on keskustan ulko-

puolella selvästi vähemmän). 

- Turun keskustan tavoitettavuus on ylivoimaisesti paras. 

- Lähinnä parhaat alueet ovat keskustan lähiympäristössä (eteläinen-, poh-

joinen ja itäinen lohko). 

- Eri alueiden erot ovat suuret: esim. keskimääräiset matkakustannukset 

ovat Turun eteläiseltä lohkolta 1,8-, Raisiosta 2,5-, Kaarinasta 2,7-, 

Liedosta 3,6- ja Maariasta 4,7-kertaiset Turur kesKusta-alueisiin näh-

den. Laskelmissa ovat tällöin mukana kaikki matkaryhmät: työmatkat, 

ostos- ja asiointimatkat, vierai lumatkat sekä tavarakuljetukset. 

2.3 	Liikenteen kasvu 

un osa tekijät 

Henkilöautol i ikenteen kasvu johtuu liikennettä synnyttävien toimintojen 

(asuminen, palvelu jne.) kasvusta, henkilöauton yleistymisestä ja matkus-

tustottumusten muuttumisesta. Henki löautomatkojen kokonaismäärän 1 isään-

tymisestä vajaa neljännes johtuu asukasluvun kasvusta. Matkustustottu- 
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musten muuttumisen osuus on n. 10 %. Vapaa-ajan ja varal 1 isuuden kasva -

essa ihmiset tekevät näet enemmän matkoja. Loput (67 %) henki Iöautolii -

kenteen kasvusta johtuu henkilöauton yleistymisestä. 

23 
	

90 	l00 

Asukasluvun 	Henkilöauton 	 Matkus- 

kasvu 	 yleistyminen 	 tustot- 

_____________________________________________ 	 1 
tumukset 

23 	 67 	 10 

Henkilöautokannan kasvu aiheuttaa muutoksen myös kulkutapajakautumassa. 

Keskustaan suuntautuvien matkojen kulkutapa muuttuu muita hitaammin, kos -

ka keskustaan suuntautuvi 1 le matkoi 1 le on tarjolla muita huomattavasti te -

hokkaampi linja -autoliikenne ja toisaalta henki löautol i ikenne kohtaa siel -

lävaikeuksiaja rajoituksia. 

Liikenteen kasvussa on lisäksi toimintojen muutosten eri laisuuden johdos -

ta alueellisia eroja. Yksityisen väylän liikenteen kasvu riippuu väylän 

asemasta koko tie-  ja katuverkossa sekä suhteesta eri toimintoihin, pysä -

köintilaitoksiin jne. 
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2.3.2L!!kenteenkasvutu!evallavuos!kmmeneHä 

Kuvassa 27 on esitetty pääväylien autoliikenne vuosina 1968, 1980 ja 

2000. Tulevan vuosikymmenen kehityksestä saa kuvan myös seuraavasta tau-

1 ukosta. 

Seudun kasvava asukasmäärä, elinkeinoelämän kehittyminen, vapaa-ajan 1 

sääntyminen, varallisuuden ja autoistumisen kasvu aiheuttavat liikenteen 

kasvua. Taulukossa 4 on esitetty kasvun suuruusennustee -t. 

Taulukko 4 	Liikenteen kasvu v. 1968...1980 

1968 	1980 

Asukkaat 209 700 273 000 30 2,2 

Henkilömatkat/vrk 310 000 610 000 97 

Henkilöautot 31 600 75 000 137 

Muut autot 5 400 8 200 52 

Autot yhteensä 37 000 83 200 125 7,0 

Ha-matkat/vrk 125 000 327 000 162 

Ha-suori -t-e km/vrk 

(kaupunkiseudun 	sis.Iiik.) 570 000 1 	460 000 156 8,2 

Muut autot km/vrk 

(kaupunkiseudun 	sis.Iiik.) 200 000 370 000 61 4,1 

Kaukoliikenne aut/vrk 13 300 25 800 91 

km/vrk 350 000 710 000 92 5,6 

Keskustan 	läpikulkuli ikenne 

aut/vrk 27 800 72 100 159 

Keskustaan tai 	-sta aut/vrk 70 100 144 400 106 

2.4 	Liikenteen muodot 

2.4.1 	Jalankuikuliikenne 

Jalankulkumandollisuudet ovat Turussa hyvät rakenteen keskittyneisyyden 

vuoksi, joskaan Turku ei enää suuruutensa takia voi olla jalankuikukaupun-

ki. Keskustan cityalueelta 600 m:n päässä on n. 10 500 asukasta ja 2 km:n 

säteel lä n. 84 000 asukasta ei i noin puolet koko kaupungin asukkaista. 



- 30- 

KUVA 7 	ESIMERKKEJÄ PYÖRÄILY- JA JALANKULKUETÄISYYDELLÄ OLEVISTA TOIMINNOISTA 

Asunnon ja työpaikan välisissä matkoissa voidaan 2 km pitää maksimijalankulkuetälsyyl -enä. Yh-

tenäisen ja turvallisen jalankulku- ja polkupyörätieverkon tarve on kuvan mukaan selviö. 

Keskustassa asumisen ennusteiden mukaan näiden jalankulku- ja pyöräily- 

etäisyydellä asuvien määrä pienenee ensi vuosikymenellä. Jalankulku-

liikenne on merkittävää keskustan sisäisessä liikenteessä ja myös lähi- 

alueilta keskustaan suuntautuvassa liikenteessä. Keskustassa jalankulku-

liikenne risteilee autoliikenteen väylien kanssa, mikä heikentää liikenne-

turvallisuutta. Erityisesti tämä koskee Kauppatorin ympäristön suurta 

jalankulkul i ikennettä. 

Jalankulku on tärkeä myös keskustan ulkopuolella olevien alueyksiköiden 

sisäisessä liikenteessä erityisesti koulu- ja ostosmatkoi 1 la. Auto! ii-

kennettä palvelevan väyläverkon lisäksi tarvitaan jalankulku- ja polku-

pyörätieverkko ei i raitisto. Pääraitiston tulee olla moniyhteyksinen ja 

yhtenäinen koko kaupunkialueella. Tämä edellyttää raitiston suunnittelua 

yleiskaava- ja kaupunginosakaavatasoila. 

2.42 	---1 

Polkupyöräliikenteeltä on merkitystä lähiöiden sisäisessä liikenteessä 

ja etenkin koulu- ja työmatkoilla myös lähiöiden välisessä liikenteessä. 

Tämän suositeitavan Ii ikennemuodon käyttöä r.iicttaa tällä hetkellä se, 



1 

1 - 31- 

1 
että se sijoittuu samaan 1 ikennetHaan ns. kovan liikenteen (moottori- 

ajoneuvoliikenteen) kanssa. Pyöräily on vaarallista viikasliikenteisillä 

kaduilla. Eri II isten jalankul ku- ja pyöräteiden rakentaminen parantaisi 

turval 1 isuutta ja lisäisi pyöräT i ikenteen suosiota vuodenajan ja ilmaston 

sai 1 imissa rajoi'». 

2.4.3 	Joukkoliikenne 

Matkan pituuden ylittäessä 500...l000 m vähenee jalan tehtävien matkojen 

osuus suuresti. Yli kilometrin pituiset matkat tehdään pääasiassa linja- 

autoilla ja henki löautoi 1 la. Matkojen määrän jakautumista näiden ajoneu-

vojen kesken ei tällä hetkellä tiedetä tarkasti. Seuraavassa esitetyt ar-

viot perustuvat laadittuun testiennusteeseen, suoritettuihin laskentoi-

hin ja vertailuun muiden kaupunkien (mm. Helsinki) vastaavan jakautuman 

kanssa. 

Autottomia ruokakuntia on Turun kaupunkiseudul la nykyisin n. 50 000 (yli 

60 %). Niiden jäsenet käyttävät henkilöautoa vain satunnaisesti matkus-

tajana ja tekevät matkansa yleensä 1 inja-autol la tai raitiovaunul ia. Au-

toI 1 iset ruokakunnat (siis vajaat 40 ) taas tekevät valtaosan (n. 3/4) 

matkoistaan henkilöautolla. Matkojen määrän on lisäksi yleensä todettu 

olevan huomattavasti suurempi auton omistavilla ruokakunnilla. Näin ol-

len tällä hetkellä Turun kaupunkiseudulla tehtävistä matkoista suunnil-

leen puolet tehdään joukkoli ikenneväl meillä ja puolet henkilöautolia. 

Kulkutavan vai intaan vaikuttavia lukuisia tekijöitä on edellä lueteltu. 

On selvää, että kulkutavan vaihtelut eri matkaryhmien ja eri alueiden vä-

Iii lä ovat suuret. Yksi olennainen tekijä on tarjolla oleva joukkol ii- 

kenne. Koska Turun linja-autoliikenne on kokonaan keskustahakuista, kes-

kustamatkojen kulkutapajakautuma poikkeaa muiden matkojen kulkutapajakau-

tumasta. Niinpä arviolta 60 % keskustaantai keskustasta suuntautuvista 

henki lömatkoista tapahtuu joukkoi 1 ikenneväl inei 1 lä. Iltapäivän huipputun-

tina joukkol i ikenneväl ineiden osuus on vielä suurempi: tällöin n. 2/3 

matkoista tapahtunee linja-autolla tai raitiovaunul la. 

Kulkutapajakautuman muuttumista ensi vuosikymrnenel lä on tarkasteltu koh-

dassa 3.2. 

Rautatiel i ikenteen merkitys on kaupunkiseudun henki löI 1 ikenteessä vähäinen. 

1 
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1 
Työmatkoja Turkuun muista kunnista tehdään myös junalla, mutta tämän kul-

kutavan osuus vähenee henkilöauton yleistyessä. Valtionrautatiet pyrkii. 

luopumaan kannattamattomasta paikat 1 isesta henki löi i ikenteestä. 

	

2.4.4 	Henkilöautoliikenne 

Henkilöauto on merkinnyt suurta muutosta liikkumisen nopeudessa, mukavuu-

dessa ja joustavuudessa. Sen osat e on viime vuosina tul 1 ut huomattava osa 

1 iikennepalveluksista, ja sen osuus on ensi vuosikymmenet lä edelleen voi-

makkaassa kasvussa. 

Turun kaupunkiseudul la tehdään täl lä hetkellä keskimäärin neljä matkaa 

henkilöautoa kohden ja ajetaan noin 18 km vuorokaudessa. Kaupunkiseudun 

liikennesuorite on noin 0,6 milj.ajon.km/vrk . Tämän ajomäärän mukaan las-

kien joka päivä ajettaisi in viisi autoa loppuun (edellyttäen, että yksi 

auto kestää 120 000 km:n ajon). 

Henki löautol 1 ikenteen luonteeseen kuuluu sen kaksitahoisuus: seurauksena 

on sekä liikkuvaa että ns. seisovaa liikennettä. Henkilöauto on Ii ikkees-

sä keskimäärin vain 45 minuuttia vuorokaudessa. Muuna aikana se tarvitsee 

pysäköintipaikan asunnon, työpaikan tai asiointiliikkeen lähettyviltä. 

Toimintojen keskittyminen keskustaan vaikeuttaa riittävän pysäköintitilan 

järjestämistä sinne. Myös liikkuvan liikenteen tilakysyntä ylittää kriit-

tisimmissä pisteissä eräinä ajankohtina jo tällä hetkellä tarjonnan. Suu-

ren tilantarpeen lisäksi liittyy henkilöauton käyttöön muitakin haittapuo-

1 ia: melu, saaste ja turvattomuus. Na . ..in tekijöihin voidaan vaikuttaa 

asianmukaisel la suunnittelul la. 

	

2.4.5 	Tavara 11 ikenne 

Kaupunkisyksikön sisäinen huolto- ja jakeluliikenne hoidetaan lähes yksin-

omaan autoilla. Kaupungin sisäisten tavaran kuljetusten tarvitsema tila 

keskustassa on huomattava erityisesti jakelun ja pysäköinnin johdosta. 

Toisaalta kuljetusten sujuva hoitaminen on keskustan Ii iketoiminnal le 

välttämätöntä. 

Myös seudul 1 isissa ja valtakunnal 1 isissa kuljetuksissa on autokuljetusten 

osuus Turun alueella hallitseva muihin tavarakuljetusmuotoihin nähden. 

Koko seudun autoliikenteen kuljetussuoritteesta n. 30 % tulee kuorma- ja 

1 
1 
1 
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1 
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1 
pakettiautojen osalle. Ennusteen mukaan tämä osuus on vuonna 1980 n. 20 %. 

Kaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuvista i -eollisuuskuljetuksista ovat 

merkittävimmät Turun sataman, Paraisten Kalkki Oy:n ja Neste Oy:n kulje-

tukset, jotka käsittävät niistä 80 . Li ikenteel 1 isesti hankal in pulma 

	

1 	on satamakuljetukset, koska tämän liikenteen on käytettävä keskustan 

kal-uverkon kautta kulkevia reittejä. Liikenne on suuruudettaan n. 350 

	

I 	kuorma-autoa/vrk Turun kaupungin ulkopuolelle (Lounais-Suomen Seutukaava- 

liiton mukaan). 

Tieverkon kehittämissuunnittelussa on lähdetty siitä, että suunnitteilla 

olevat uudet satamaratkaisut toteutuvat vasta vuoden 1980 jälkeen. Näin 

ollen ei kehittämissuunnitelmassa ole mitään erillisiä väylästön paran-

nushankkeita uusia satamia varten. 

•llllluhIIEllIHM 
41 

_ - 

_____ 	

- -- 

KUVA 8 	RASKAAT KUORMA-AUTOT KESKUSTAN KATUVERKOSSA 

Esim. Turun sataman synnyttäm kuorma-autoliikenne joutuu nykyisin kulkemaan keskustan katuja 

pitkin liikenteen sujuvuutta hiriten. 
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3. 	LIIKENNEOLOJEN KEHITTMISTARVE JA -MAHDOLLISUUDET 

Tie- ja katuverkon kehittmisess voidaan erottaa kolme mandollisuutta, 

joilla Ii ikenneoloja voidaan parantaa: 

1. Li ikenneteknisel-  parannukset (Ii ikennevalol - , yksisuuntaistukset, 

Ii ittymjrjesteIyt, kestopäI lystys jne.) 

2. Uusien vyl ien rakentaminen, jolloin tie- ja katuverkon toiminta- 

tapa muuttuu 

3. Maankytön ja liikenteen yhteissuunnittelu kokonaisjrjestelmn 

1 uom i seksi. 

1 	Nyt suoritetussa vylstön kehittmissuunnittelussa on 

assa vaiheeseen 2 (ja osittain vaiheeseen 3). Suunnittelun kokonaisoh- 

I 

	

	jelmassa tavoitesuunnitelma edustaa kolmatta, kehittämissuunnitelma tois- 

ta ja kolmatta ja toteuttamisohjelma ensimmäistä ja toista esitetyistä 

I 
mandollisuuksista. Pitkän tähtäyksen suunnittelu ja johdonmukaisen kulku- 

la itospol Iti i kan harjoittaminen ovat avainasemassa Iii kenneoloja parannet-

taessa. 

1 
3.1 	Johdonmukainen kul kulaitospol iti ikka 

Koska liikenteen suuruus ja suuntautuminen riippuvat eri toimintojen mää-

rästä ja sijainnista, ovat suurimmat mandollisuudet liikenteen suunnitte-

lussa muualla kuin itse liikenteen suunnittelussa. Ne ovat toimin -l-asuun-

nittelussa ja maankäytön suunnittelussa. Näin ollen kaupunkisuunnittelu 

kokonaisuudessaan on nähtävä ratkaisevana tekijänä selvitettäessä 1 iiken-

neolojen kehittämismandol 1 isuuksia. 

Kaupunkisuunnitteluun voidaan lukea toiminta-, maankäyttö- ja taloussuun-

nittelu. Näiden sektorien yhteissuunnittelu on välttämätöntä kunnan ke-

hittämistarpeita ja mandollisuuksia selvitettäessä. Toimintojen laadun 

ja määrän, sijoittumisen ja yhteystarpeiden sekä ajoittamisen ja toteut- 
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tamisen selvitykset kytkeytyvät toisiinsa, joten tyydyttävään tulokseen voi-

daan päästä vain koordinoidul te suunnittelul la. 

Liikenteen ja maankäytön suunnittelu kytkeytyvät toisiinsa ja ne tulisi 

tehdä tiiviisti rinnakkain. Nyt suoritettu väylästön kehittärnissuunnittelu 

on vain vajavaisesti noudattanut tätä vaatimusta. Lähtökohtana on ollut 

tehtyjen asuntotuotantopäätösten lähivuosien ja yleiskaavaluonnoksen vuoden 

1980 mukainen maankäytön rakenne. Selvästi määritettyjä maankäyttövaihto-

ehtoja ei ole tutkittu eikä laajempaa liikenteen lisäksi myös muihin teki-

jöihin perustuvaa maankäytön kehittämissuunnittelua ole samanaikaisesti 

suoritettu. Tämän vuoksi on rajoituttu tarkastelemaan päätie- ja katuverk-

koe, jossa pienet aluekohtaiset vaihtelut vaikuttavat vähemän. 

Kokonaissuunnittelun mandollisuudet vaikuttaa Ii ikenneoloihin ovat lähinnä 

maankäyttöpolitiikan määrittelyssä. Keskittämällä asuntotuotantoa, suun-

nittelemalla aluekokonaisuuksia kerrallaan (kaupunginosakaavoitus) ja pyr-

kimällä maankäytön selväpiirteiseen jäsentelyyn voidaan maankäytön ja 

liikenteen yhteissuunnittelulla päästä myös liikenteen kannalta tatoudel- 

1 iseen, toimivaan ja turval 1 iseen ratkaisuun. 

Pitkän tähtäyksen Ii ikennesuunnittelusta muodostuu kulkulaitospoliti ikka, 

jonka tehtävänä on ratkaista, miten kaupunkiseudun kuljetukset olisi ko-

konaisuus huomioon ottaen hoidettava pitkällä tähtäyksellä ja lähitulevai-

suudessa. Kehittämissuunnittelulla kartoitetaan lähintä vuosikymmentä 

varten niitä rnandol 1 isuuksia, joita on olemassa, ja niiden toteLttamisen 

seurauksia. Väylästän kehittämissuunnitelmassa on kuitenkin selvitetty 

vain osa näistä kysymyksistä. 

Liikennettä synnyttävät eri toiminnot: asuminen, teollisuus- ja rakennus-

toiminta, toimistot, liikkeet ja palvelulaitokset. Liikenteellisiäedel-

lytyksiä taas ovat tie- ja katuverkon kapasiteetti, joukkoliikenteen ka-

pasiteetti ja palvelutaso, keskustan pysäköintitilat sekä jalankulku- ja 

polkupyöräliikenteen järjestelyt. Kulkulaitospolitiikassa pyritään mää-

rittämään kaikkien näiden tekijäryhmien välille tasapaino. 
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3.1.3 Kulkutavan vaihtoehdot 

Joukkoliikenteen ja yksilöllisen henkilöautoliikenteen kehittämisessä 

on kolme perusvaihtoehtoa: 

Täysin vapaa kulkutavan valinta myös keskustassa 

2. Erittäin voimakas joukkoliikenne 

3. Yksi 1511 isen ja joukkol i ikenteen rinnakkainen kehittäminen 

Ensimmäinen vaihtoehto on henkilöauton yleistyessä mandollinen kohtuul- 

1 isin investoinnein vain tietyn kokoisissa kaupungeissa (enintään 100 000 

asukasta). Tietty minimijoukkoliikenne tarvitaan silloinkin. Turussa au-

ton rajoittamattornan käytön mandollisuudet vaikeutuvat lähivuosina rat-

kaisevasti. 

Toinen vaihtoehto edellyttää riittävän suurta kaupunkia ja voimakkaita 

toimenpiteitä joukkoli ikenteen palvelutason kohottamiseksi kilpailukykyi-

seksi henkilöautoon verrattuna. Tärkeimpiä tekijöitä on tällöin maankäy-

tön määrätietoinen keskittäminen. Turussa ei tähän äärivaihtoeht000n ole 

mandol 1 isuuksia. 

1 	Kolmas vaihtoehto on varsinaisesti ainoa mandollinen. Joukkol 1 ikenteen 

avulla on 1970-luvulla hoidettava ainakin osa keskustal i ikenteestä (koh- 

I 

	

	dat 2.4 ja 3.2). Oheisesta kuvasta 9 havaitaan, että tämän vaihtoehdon 

puitteissa on II ikkumavaraa. Kuvassa on myös esitetty nykyiset sekä vuo- 

I sien 1980 ja 2000 ennustetut kulkutapajakautumat. Ennusteissa ei ole otet-

tu huomioon arvioita keskustan pysäköintiolojen vaikeutumisesta (kohdat 

3.3.3 ja 4.2.1). Monissa suurissa kaupungeissa on otettu kulkulaitospoliit- 

1 

	

	tiseksi tavoitteeksi kulkutapajakautuman säilyttäminen nykyisellään luomal- 

la tehokas ja palvelutasoltaan hyvä joukkoliikenne. 

1 	Kulkulaitospolitiikan harjoittaminen koostuu kaikista niistä päätöksistä, 

joilla mainittuja vaikuttavia tekijöitä säädellään. Säätelyä tapahtuu pää- 

I tettäessä asuntotuotannosta, asemakaavasta, bussi 1 injoista, pysäköintira-

joituksista, kadun rakentamisesta jne. Vuotuinen talousarvio on keskeinen 

kul kulaitospol i ittinen kannanotto, olipa sen sisältö mikä hyvänsä. 

1 



TÄYSIN VAPAA 	YKSILL3LLISEN JA JOUKKO- 	[RlTTIN VOIMAKAS 

AUTONKYTTÖ 	L KENTEEN RINNAKKAIN 	J OUKKOL 1 KENNE 

- 	- 	

KEHITT1'1INEN 
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KUSTANNUKSET 

KLSKUSTAAN SUUN LAUTUV 1 EN MATKUJ EN 
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KUVA 9 	KULKUTAPAJAKAUTUMAN VAIHTOEHDOT 

Kuvan alaosasta huomataan, ette suurissa kaupungeissa ( suuret matkustajamäärät) on edul lis-

ta suosia joukkoli ikennevälineiden kayttöä. Henkilöauton yleistymisen johdosta kulkutapajakau-

tuma pyrkii kuitenkin muuttumaan puinvastaiseen suuntaan. Kuvan keskiosa kuvaa valtiol le ja 

kunnille koituvien kustannusten riippuvuutta kulkutapajakautumasta. Päätöksiä tehtäessä on 

kuitenkin otettava huomioon myös kuvan yläosan osoittama riippuvuus palvelutasosta. 
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1 
Seuraavassa tärkeimmät seikat, joihin tulee kiinnittää huomiota: 

- Tavoitesuunniteirna. Yleiskaavassa on esitetty maankäytön ja lii-

kennejärjestelmän kehittämiselle mandollinen perusratkaisu noin 

30 vuoden tähtäyksellä. Suhteellisen vapaa kulkumuodon valinta 

	

1 	on mandollista toteuttaa ja joukkoliikennevälineeksi soveltuu 

parhaiten linja-auto. 

	

I I 	 _____________ 
- Maankäytön kehittämissuunnittelu. Maankäytön kehittämissuunnitet- 

	

1 	ma ensi vuosikymmeneksi olisi tarpeen laatia suunnittelernalia kau- 

punginosa- ja sektorikokonaisuuksia kerrallaan. 

- Keskustan suunnittelu. Keskustan kehittämisen mandollisuudet ja 

periaatteet on selvitettävä (Keskustasuunnitelma). 

- Tie- ja katuverkon kehittäminen. Tässä raportissa esitetyssä suun-

nitteiuvai heessa on selvitetty vapaan kul kutavan vai innan edel lyttä-

mä tie- ja katuverkon kapasiteetti, toteuttamiskustannukset sekä py-

säköintitarve keskustassa. Tämän lisäksi on tarkasteltu kulkumuodon 

vai innan osittaisen rajoittamisen vaikutusta katuverkon rakentamis-

tarpeeseen. 

- Keskustan pysäköintipolitiikka. Taloudelliset ja käytännöiliset mah-

dol 1 isuudet eri asteisen pysäköintiti lan tarpeen tyydyttämiseen olisi 

selvitettävä keskustasuunnittelun yhteydessä. 

- Joukkol 1 ikenne. Linja-auto- ja raitiovaunul 1 ikenteeri nykyti lanne, tule- 

	

1 	vaisuuden kehitysnäkymät ja kehittämisen kustannukset tulisi selvittää 

eri II isselvityksen avulla. 

1 
3.2 	Joukkol i ikenteen kilpailukyky 

Joukkol i ikenteen ("julkinen liikenne") kehiti-ärnismandoil isuudet ensi vuo- 

	

1 	sikymmenellä kytkeytyvät niihin perustekijöihin, joihin kohdassa 3.1 on 

viitattu. Joukkoliikenteen kilpailumandollisuudet yksilöllisen liikenteen 

	

1 	kanssa riippuvat mm. seuraavista yleisistä seikoiste: 

1 



- hO- 

- ei intason noususta, henkilöauton yleistymisestä ja matkatottumusten 

rnuutoks i sta 

- maankäytön jakaantumisesta (asutuksen sijainti ja tehokkuus, alueyk-

siköt) 

- joukkol i ikenteen palvelutasosta 

- keskustan liikenne- ja pysäköintiolosuhteista sekä 

- väylästön rakenteesta ja kapasiteetista. 

EI intason kohoaminen ja lyhenevä työaika merkitsevät Ii ikennepalvelusten 

kysynnän huomattavaa kasvua. Yksityisessä kulutuksessa ennustetaan lii-

kenteen osuuden kasvavan kulutuksen kokonaiskasvua nopeammin. Seurauksena 

on lisäksi autoistumisen kasvu, mikä 1 isää matkojen joustavuutta ja laajen-

taa valinnen mandollisuuksia asumisen, työn ja vapaa-ajan suhteen. Matko-

jen määrän on ennustettu Turun seudut la kasvavan nykyisestä arvosta 

(n. 1,5 matkaa/henkilö) yli 30% (arvoon 2,0 matkaa/henkilö). Autollisia 

ruokakuntia on ennustettu olevan seudulla vuonna 1980 n. 65 000 (lähes 

60 %). 

Kaikista henki lömatkoista tehtäneen v. 1980 henkilöautolla 2/3, Turun kes-

kustaan suuntautuvista matkoista yli puolet ja keskustaan huipputuntina 

tulevista henkHömatkoista runsaat 40 %. 

Maankäytön kehittäminen on avainasemassa matkojen määrän, suuntautumisen 

ja kuikutavan valinnan suhteen. Tehokasta, hyvän palvelutason takaavaa 

joukkoi i ikennettä on vaikea luoda, jos asutus on hajallaan useina pieniä-

hiöinä, niin ettei muodostu bussireitin edellyttämää asuk3smäärää. Tehtävä 

muodostuu tällaisessa tapauksessa jopa mandottomaksi, jos bussilinjoiHe 

lisäksi asetetaan kannattavuusvaatimus. Turussa tilanne on tässä suhtees-

sa kriittinen. 

Joukkoliikenteen tarjoama palvelutaso riippuu matkustamisen mukavuudesta, 

reiteistä, vuorotiheydestä, vaihtotarpeista ja -mandollisuuksista, pysäk-

kien sijainnista, matkanopeudesta yms. Palveiutason kohottaminen taas puo-

lestaan vaikuttaa kannattavuuteen. Kulkutavan valintaan palvelutaso vai-

kuttaa herkästi. Kaupungille on mandollisuus vaikuttaa palvelutason osa- 

tekijöihin sekä sen kokonaisuuteen. 
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1 
Yksilöllisen autoliikenteen vaikeutuminen keskustassa aiheuttaa si ir- 

1 

	

	tymistä joukkoliikenteeseen, jos tämä on riittävän tehokas. Tarvitsijat 

vertai levat tällöin tarjolla olevia paivelutasoja. Erityisesti pitkäai- 

1 

	

	kaisen ja maksuttoman pysäköintitilan puute aiheuttaa työhön metkusta- 

ylen siirtymistä bussien käyttöön. Lähivuosina tilanne kehittynee tähän 

I suuntaan. Ostos- ja asiointiliikenteen pysäköintivaikeudet saattavat ai-

heuttaa voimistuessaan toimintojen siirtymistä pois keskustasta. 

Väylästön rakenne määrää ratkaisevilta osin yksilöllisen ja joukkolii-

kenteen palvelutason. Yleisesti on todettava, että jäsennelty tie- ja 

katuverkko, joka takaa toimivuuden ja turvallisuuden, mandollistaa kor-

kean palvelutason kurmal lekin kulkutaval le. Jos väylästön kapasiteetti 

on riittämätön, on seurauksena vaikeuksia tavailisimin kaikelle auto- 

Ii ikenteel le. Bussil i ikennet -fä voidaan tällöin suosia varaarnalla sille 

ruuhka-ajaksi erilliset bussikaistat, jolloin sen palvelukyky paranee. 

Raitiovaunul iikenne on muun liikenteen seassa kulkiessaan usein epätar-

koituksenmukainen. Se saattaa estää yksisuuntaisten katuparien muodosta-

mista, tasoliittyrnien tehokasta hyväksikäyttöä ja häiritä pysäkille py-

sähtyessään muun liikenteen kulkua. 

3.3 	Keskusta 

I 3.3.1 Keskustan katuverkko 

Kasvavan 	liikenteen aiheuttamat vaikeudet tulevat tavallisesti ensiksi 

1 esiin juuri 	keskustassa, ja niin on käynyt Turun seudul lakin. 	Kysymys on 

tärkeä koko seudun kannalta, 	koska keskustan 	Ii ikenteel l inen toimivuus 

I vaikuttaa 	keskustatoimintojen palvelukykyyn. Tällä hetkellä 	Ii ikennemää- 

rien suhde vastaavaan tarjolla olevaan väylästö- ja risteyskapasiteettiin 

I 
on suurin keskustassa ja jokisi 1 loi lie. 	Seurauksena on 	liikenteen ruuh- 

kautuminen. Keskustan katuverkon kapasil-eetin ja pysäköinnin järjestely- 

jen on toisaalta oltava tasapainossa päätie- ja pääkatuverkon kanssa. Tä- 

1 män johdosta on keskustan nykyisiä oloja ja 	liikennettä palvelevaa kehit- 

tämistarvetta tarkasteltu tämän työn yhteydessä. Varsinainen keskustan yk- 

1 sityiskohtainen 	liikenteellinen selvitys olisi 	leadittava myöhemmin kau- 

pungin suorittaman erillisen keskustasuunnittelun yhteydessä. 

1 Keskustan katuverkon eräät 	Ii ittymät ovat tällä hetkellä yl ikuormitettuja 

ja 	ka -t-upysäköinti 	rajoittaa kapasiteetin hyväksikäyttöä. 	Pysäköintipai- 

1 
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koista on puutetta liikekeskustan ydinalueella, joskin koko keskustan 

alueella pysäkäintitilaa on lähes riittävästi. Jalankulkutiikenteen jär-

jestelyt ovat jalankulkijain määrään katsoen puutteelliset. 

Keskustan toimivuuden parantamiseksi on kehitettävä katujärjestelmä, jos-

sa pääyhteydet hoidetaan katupareilla. Tällöin katuverkon kapasiteetti 

saattaa 1 isääntyä jopa 30.. .40 %. Toimintojen tavoitettavuus pienenee 

kuitenkin samalla. Katuparien muodostamisen esteenä on tällä hetkellä rai-

tiotiel iikenne, mutta sen lakkauttamisen jälkeen toimenpide tulee ajan-

kohtaiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus tehdä Kauppiaskatu - 

Brahenkatu, Puistokatu - Koulukatu, Linnankatu - Eerikinkatu ja Ratapi-

hankatu - Rauhankatu (osittain) sekä Ratapihankatu - Läntinen Pitkäkatu 

(osittain) katupareiksi. Näiden jälkeen on vuorossa Itäinen Pitkäkatu - 

Kupittaankatu. 
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KUVA 10 	KESKUSTAN KATUPARIT 

Keskustan katuverkon Ii ikenteenval ityskykyä,ajonopeutta ja turva II isuutta voidaan lisätä te-

kemällä suuria pääliikennevirtoja väHttävät kadut pareittain yksisuuntaisiksi. Kuvan mukai-

nen järjestelmä on kehittämissuunnitelmassa edellytetty muodostettavaksi vähitellen v.19]0,.. 

1980. 



3.3.2Keskustahtedet 

Keskustan ydinaluetta ympäröivät Aurajoki ja rautatie ovat rajoittaneet 

ydinalueel le johtavien syöttökatujen määrää. Keskustan katuverkon on-

gelmina ovatkin ensisijaisesti Aurajoen ja pohjoisen sekä itäisen rau-

tatien yl itykset (kuva II). 

Keskustayhteyksistä on tällä hetkellä parhaassa asemassa pohjois- ja 

luoteissektori. Tällä suunnalla ovat Koulukatu ja Satakunnantie, joiden 

liikennöitävyys on verrattain hyvä. Lounais-ja länsiosien yhteydet kes-

kustaan ovat lähinnä Linnankatu, Puutarhakatu, Rauhankatu ja Ratakatu, 

jotka toimivat suhteellisen hyvin. Eteläiseltä sektorilta yhteydet keskus-

taan ovat huonot, sillä Aurajoen si 1 lat: Martinsi Ita, Auransi lta ja Tuo--

miokirkkosilta ovat jo nykyisin käytössä koko kepasiteetiltaan. Itäisel-

tä sektorilta ei ole keskustaan lainkaan suoraa yhteyttä, vaan sieltä tu-

(eva liikenne joutuu käyttämään Tuorniokirkkosiltea ja Auransiltaa. Tällä 

suunnalla on tilanne lisäksi muodostumassa vaikeaksi itäisen rautatiel in-

jan ylityksen osalta. Erillisiä jalankulkuyhteyksiä keskustaan on vain 

pohjoiselta sektori Ita (ratapihan yli). 

Liikenteen voimakkaan kasvun lisäksi aiheuttaa ongelmia runsas läpikulku-

liikenne, Joka keskustaa hyödyttämättä rasittaa sen katuverkkoa (kuva 12). 

Aurajoen siltojen liikenteenvälityskyky ja vastaava liikenteen kasvu on 

esitetty kuvassa (3. Lähivuosina saavutetaan tietty kyllästyrnispiste, jol-

loin kapasiteetin lisäys on tarpeen. Kapasiteettia voidaan vain hieman 

lisätä tasol i ittymäjärjestelyi 1 lä. Tuleval la vuosikymmenellä on Aurajoen 

yli rakennettava (kuvan mukaan) kolme uutta siltaa. 

Keskustayhteyksien kehittämismandollisuuksia tarkasteltaessa on tutkittu 

useita vaihtoehtoja (kuva 14). Rakentamiskohteiden tarkempi ajoitus on 

mandollista määrittää vasta keskustaselvityksen yhteydessä. 

Aurajoen linjan kehittämismandol 1 isuuksia ovat Koulukatu, Kasarminkatu, Koi 1-

1 isväylä ja Humal istonkatu. Auransi (lan ja Tuorniokirkkosi (lan parantamista 

tai uusimista ei ole katsottu mandolliseksi vielä ensi vuosikymmenet lä, jo- 
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ten niitä ei ole mukana kehittämiskohteissa. Näiden siltojen leventämises-

tä ei ole paljoakaan hyötyä, koska lähellä olevien Ii ittymien liikenteen vä- 
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KUVA 1 1 	KESKUSTAYHTEYDET 

Keskustan liikenteen syöttö tapahtuu pääasiassa muutamien siltojen kautta. Siltojen päissä 

olevat tasol i ittymät ovat muodostuneet pul Ionkauloiksi , joita ei ilman uusien siltojen raken-

tamista voida paljoakaan parantaa. 

KUVA 12 	KESKUSTAN ALKAVA JA PÄÄTTYVÄ SEKÄ LÄPIKULKEVA LIIKENNE VV. 1968 JA 1980 AUTOA/VRK 

Keskustan katuverkkoa tarpeettomasti ras i ttava läpi ku 1 ku 1 ii kenne kasvaa suhteellisesti muuta 

Ii ikennettä nopeammin ( v. 1970. ..I980). 
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KUVA 13 	LIIKENNEMÄRIEN JA LIIKENTEENVÄLITYSKYVYN KEHITYS AURAJOEN SILLOILLA 

Pienehköillä Ii ikennejärjestelyillä aikaansaatuja parannuksia ei ole otettu huomioon. Kuvan 

mukaan olisi Aurajoen yli ensi vuosikyrnmenel lä rakennettava kolme uutta siltaa. Mikäli keskus-

tan pysäkäintivaikeudet hidastavat henkilöautoliikenteen kasvua ensi vuosikymmenella, saattaa 

kolmannen sillan rakentaminen siirtyä muutamat la vuodel la. 
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5 	KUVA 4 

KESKUSTAN SILTOJEN RAKENTAMISVAIHTOEHTOJA 
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1 
lityskykyä ei voida olennaisesti lisätä. Myös siltojen uusiminen tässä 

1 	vaiheessa on hankalaa sillä liikenne joudutaan katkaisemaan uusimisen ajak- 

si. Koulukadun silta rakennetaan vuoteen 1972 mennessä, joten se on kai- 

1 	kissa vaihtoehdoissa mukana. 

1 	Pohjoisen rautatielinjan yl ittämismandollisuuksia parantaisivat seuraavat 

kohteet: Puistokadun jatke rautatien alitse, Koillisväylä, Aninkaistensil- 

I 

	

	lan levitys ja Humalistonkatu. Lisäksi aivan lähiaikana tehdään Koulukadun - 

Ratapihankadun liittymäjärjestely, joka osaltaan helpottaa linjan toimivuut- 

I 

	

	
ta. Tämä on kuitenkin lähinnä tilapäisratkaisu, joka siirtää varsinaisten 

parantamistoimien toteuttamisen muutamalla vuodel la eteenpäin. 

Itäisen rautatielinjan koko kapasiteetti alkaa jo nykyisin olla käytössä, 

joten parannuksia tarvitaan lähiaikoina myös tällä linjalla. Ensimmäisenä 

pararrtamiskohteena on esitetty toteuttamisohjelrnassa Itäisen Pitkäkadun 

parantaminen vuoteen 1973 mennessä. Tämän lisäksi ovat kehittämiskohteita 

Kasarminkatu - Itäinen Vaasantie ja Koillisväylä liittymäjärjestelyineen. 

Keskustalla tarkoitetaan tässä selvityksessä Turun VI ja VII kaupunginosaa 

Ja liikekeskustan ydinaluetta vastaa Kauppatorin ympäristö. Keskustan py-

säköEntiolot ovat vielä nykyisin tyydyttävät, sillä pysäköintipaikkoja 

on keskustassa n. 10 000 ja arvioitu tarve on n. 10 600. Kuitenkin on jo 

nykyisin huomattava paikkavajaus Kauppatorin lähiympäristössä. Pysäköinti-

tilojen tarve keskustassa auton vapaan käytön vai 1 itessa kehittynee taulu-

kossa 5 esitetyl lä tavalla. 

Taulukko 5 	Turun keskustan pysäköintipaikkatarpeen kehitys 

v. 1966 ... 2000 

I Koko 
keskusta 

Kauppatorin 
ympäristö 

Koko keskustan 
työmatkapysä-
kö i nt 1 

Pysäköintipaikat v. 1966 9 800 2 800 

Paikkatarve v. 1966 9 700 4 600 

1 v. 1968 10 600 5 400 3 700 

v. 1975 17 	100 8 400 7 300 

iv.

 1980 23 400 10 	100 10 300 

v. 2000 28 900 13 700 12 600 

1 



AUTOPAIKKOJEII JAFAAN- AUTOPAIKKOJEN RAKENTA- 
TUI1INEI! 	SIJAINNIN MISEN KUSTANTAA V. 2000 
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V. 1968 	V.2000 YHTEISKUNTA 	YKSITYINEN 
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8) VUOSI 	-70 	 -90 	2000 	
AUTOPAIKKATOIMIKUNNAN MIETINNON MUKAAN 

KUVA 15 	PYSÄKÖINNIN RAKENNE JA KEHITYS TURUN KESKUSTASSA 

Yhteiskunnan osuus pysäköintipaikkojen rakentamisessa pienenee piha- ja tai lipaikko,jen sekä 

pysaköintitalojen lisääntyessä. Turun ensiminen pysköintitalo rakennettaneen 70-luvun alus-

sa. Kaupungin osuus pysköintipaikkojen kokonaismrn ja jakautumisen säteiijnä on tärkeä 

varsinkin lh ituleva i suudessa. 

Nykyisin on pysäköintipaikoista katupaikkoja n. 40 %, pihapaikkoja n. 45 % 

ja tallipaikkoja n. 15 %. Katupaikkojen osuus tulee jatkuvasti pienenemään, 

minkä johdosta kokonaispaikkamäärä on v. 1975 lähes sama kuin nykyisin. 

Pysäköintipaikkojen tarpeen kasvu ja niiden todennäköinen sijoittuminen 

Turun keskustassa on laadittu atuopaikkatoimikunnan mietinnön perusteella. 

Pysäköintipaikkojen määrät v. 1966 on saatu Turun rakennuslaskennasta. 

Keskustan kehittymisen kannalta on tärkeätä, että sinne tulevien matkojen 

kokonaismäärän kasvu ei rajoittuisi liiaksi. Autoliikenteen kasvun hidas-

tumista olisi sen vuoksi kompensoitava kehittämällä julkista liikennettä. 

Kulkumuotojakautuman muutoksen tulisi autoliikenteen osalta koskea lähinnä 

asunnon ja työpaikan välisiä automatkoja, koska ne eivät ole keskustan 

toiminnal le ei intärkeitä ja koska ne vievät suuren osan pysäköintikapasi-

teetista. Yksi työssäkävijä-pysäköijä vie pysäköintitilan jopa 7 ... 10: 

Itä Ii ikekeskustan asiakkaalta. 

Määrätietoisen politiikan harjoittaminen edellyttää tärkeimpien asiaan 

vaikuttavien seikkojen saamista yhden elimen eli poliittisen päätöksen- 

tekijän alaisuuteen. Keskustan pysäköinnistä ovat suoranaisesti ki innos-

tuneita autoilijal-, liikemiehet, maanomistajat, kunta ja myöhemmin ehkä 

pysäköintiä liiketoimenaan harjoittavat henkilöt. Näiden edut ovat var-

sinkin lyhyellä tähtäyksellä ristiriitaisia ja vastakkaisia. Valtio uh- 
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1 
I raa varoja 	lähinnä vain 	liikkuvaan 	liikenteeseen; 	pysäköinti 	käsitetään 

kai Ii 	Vapaaehtoisen pai 	seksi 	probleemaksi. 	sopimuksen syntyminen yhtenäi- 

sestä pysäköintipol iti i kasta on erittäin vaikeaa. 

Edellisen 	lisäksi 	on toteuttamisessa muita vaikeuksia, 	joista mainittakoon 

1 mm.: 

- erikoisratkaisujen 	(pysäköintitalot, 	-ketiarit) 	toteuttamisvaikeus 

I - toteuttamisen hitaus (lunastukset, rakentaminen jne.) ja 

taloudellisten resurssien niukkuus. 

I
-  
Turussa on selvitetty nykyhetken, 	lähitulevaisuuden ja pitkän tähtäyksen 

I pysäköintitarve. 	Vielä olisi 	selvitettävä pysäköintipaikkojen määrän to- 

dellinen kehitys 	lyhyellä tähtäyksellä ja mandollisuudet sekä hinta ennus- 

tetun kysynnän tyydyttämiseksi. 	Tämä edellyttää erityisen keskustasuun- 

I nitelman 	laatimista. 

1 
3.3.4 Jalankulkuliikenne 

1 	Keskustan jalankulkumandot 1 isuuksia on mandollista parantaa muodostamal la 

erillisiä jalankulkuraitteja korttelin sisälle sekä erottamalla ajoneuvo- 

1 	ja jalankulkuvirrat toisistaan (kuva 16). Näitä mandollisuuksia olisi syy- 

tä pikaisesti tutkia keskustasuunnitteluun Ii ittyvinä. Myös mandollisuuk-

1 	sia jalankulkusiltojen rakentamiseksi olisi tutkittava. 

3.4 	Moottoritiekohteet 

1 
Nykyisin kulkee keskustan katujen kautta muiden yhteyksien puuttuessa 

1 	runsaasti sellaista liikennettä, joka pyrkii vain alueen läpi. Keskustan 

kauttakulkuljikenne oli v. 1968 n. 28 000 autoa vuorokaudessa, ja ennustei-

1 	den mukaan se on v. 1980 n. 72 000 autoa/vrk. 

1 	Aurajokilinjan ylitti keskustan kohdalla v. 1968 n. 70 000 autoa vuorokau- 

dessa; v. 1980 vastaava luku on n. 150 000, josta lähes puolet on keskus- 

1 	tan sivuuttavaa liikennettä (kts. kuva 12). Aurajoen yl ittävien autojen 

1 
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KUVA 16 	ESIMERKKEJ? RUUTUKAAVA-ALUEEN SANEERAUKSESTA 

Kaupunginosan saneeraus perustuu osaltaan Ii ikenneväyl ien jäsennöinti in: autol la ajaminen, 

pysäkäinti Ja liittyminen kiinteistöihin sekä Jalankulku ja pyöräily erotetaan, mikäli mandol-

lista, kokonaan omille väyl ilteen. Korttel kohtaisessa saneerauksessa järjestellään yksityis-

ten tonttien liikenneyhteydet ja eri toimintojen vaatimat tilat siten, että ne täydentävöt 

kokona isjärJestelmaä. 
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1 
koko kapasil-eetti on jo nykyisin käytössä. Koska liikenne v. 1980 on jo 

1 	yli kaksinkertainen, eivät rakennettavissa olevat katusillat (Koulukatu, 

Humatistonkatu ja Kasarminkatu) yksistään riitä: tarvitaan keskustan ohit-

1 	tava korkealuokkainen väylä. 

I 	Toteuttamisohjelmassa on jo esitetty tällaisen ohitustien (Koillisväylä) 

rakentamista v. 1973...1975. Se on osa tavoitesuunnitelmassa esitettyä 

I 	keskustaa ympäröivää moottoritiekehää. Koillisväylän rakentamisen jälkeen 

on tarkoituksenmukaista jatkaa moottoritieverkon kehittämistä rakentamalla 

keskutaa kiertävän moottoritien pohjoinen sivu, joka yhdistää jo nykyisin 

olemassa olevat moottoritiet toisiinsa. Sen jälkeen olisivat vuorossa 

UEte lävä y läu ja Naantalintie. Mainitut moottoritiet välittävät tehokkaas-

ti ohikulkuliikennettä ja vastaanottavat siinä esiintyvän kasvun. 

3.4.2 Ohitustien vaihtoehto 

Keskustaa ohittavien moottoriteiden rakentamismandol 1 isuuksia tutkittaessa 

on tullut esille kysymys, voidaanko keskustan katujärjestelyillä tarjota 

vaihtoehto n'oottoritieverkol te. Vaatimuksena tulisi täl löin olla: 

- Vaihtoehdon Ii ikenteenväl ityskyvyn on oltava riittävän suuri 

- Sen on sijaittava keskustan välittörnässä tuntumassa, jotta se olisi maan-

käytön rakenteesta johtuvien liikenteen toivel injojen mukainen. 

Ainoana mandollisena vaihtoehtona on voitu esittää Humal istonkadun ja Kä-

sityöläiskadun paikalla oleva katupari jatkettuna Aurajoen yli katupariin 

Itäinen Pitkäkatu - Kupittaankatu ja rautal - len alitse Vakka-Suomen tiehen 

(kuva 7). Jos vaihtoehdon standardi pidetään alhaisena, tulee kysymyk- 

seen myös Aninkaistenkadun ja Multavierunkadun parantaminen katupariksi. 

Viimeksi mainittu ei kuitenkaan liene mandollista vuoteen 1980 mennessä. 

Näin ollen keskustakadun tulisi olla korkealuokkainen; katuparl olisi 

rakennettava tunneliin ja liittymät keskutan muuhun katuverkkoon erita-

soisina. Katuparin rakentamiskustannuksiksi on karkeasti arvioitu 

20 ... 25 mmk. Sitä vastaavan moottoritieosuuden ("Koillisväylä") raken-

tamiskustapnukset ovat n. 20 mmk. Tällaisen vaihtoehdon toteuttaminen on 

liikenteeliisesti ja rakennusteknisesti vaativa tehtävä ja tuottaa lisäksi 

kaavallisla, Juridisia ja miljööpollittisia vaikeuksia. Hanketta ei pi-

detty real istisena, ja kun toisaalta keskustavaihtoehto ei sellaisenaan 

sovellu vuoden 2000 tavoitejärjestelmään, ei tämän vaihtoehdon tarkempaan 

vertailuun ole ryhdytty. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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KUVA Ii 	KESKUSTAN OHITUSTIEN VAIHTOEHTO 

Keskustan läpikulkuli ikenne olisi poistettava keskustaa palvelevasta katuverkosta tarjoamalla 

sille nopea ja tehokas ohitustie: Koillisväylä. Koillisväylän vaihtoehtona on tutkittu mandol-

lisuutta rakentaa korkealuokkainen katupari osittain tunneliin Humalistonkadun ja Käsityöläis-

kadun kohdalle. Alustavien tutkimusten mukaan vaihtoehto ei kuitenkaan liene realistinen. 

AANTAL INTIE 

-- 

2 

KUVA 18 	MOOTTORITIEN AJOITUSVAIHTOEHDOT 

Kuva esittää vaihtoehtoja, Joita on tutkittu tarkasteltaessa rnoottoriteiden rakentamistarvet-

ta ensi vuosikymenel lä. Riittääkö ensimäisen vaihtoehdon toteuttaminen ensi vuosikymmenellä 

vai olisiko toteutettava neljäs vaihtoehto ? Kannattaako Naantalintie rakentaa ennen Eteläväy-

lää ? Milloin eri tieosuuksien rakentaminen on taloudel 1 isesti kannattavaa ? 
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1 
I 3.4.3 Moottoritieverkon kehittämisvaihtoehdot 

Toteuttamisohjelman yhteydessä todettiin keskustan ohittavan tieyhteyden 

sekä koko Naantalin - Piikkiön moottoritien suunnittelun ja toteuttamisen I tarpeellisuus. 	Kehittämissuunnitelman yhteydessä on selvitetty, mitä mah- 

dol 1 isuuksia tämän moottoritien toteuttamiseksi on 	1970-luvul la. 	Mandol- 

1 lisena on tällöin tarkasteltu väliä Naantali 	- Uudenmaantie, joka on tar- 

kastelua varten jaettu viiteen osaan: 

1 
Naantal intie 	1 	(väli 	Naantal i 	- Nesteentie) 

I Naantal intie 	II 	(väli 	Nesteentie - Raurnantie) 

Pohjoisväylä 	(väli Raumantie - Satakunnantie) 

I Koillisväylä 	(väli 	Satakunnantie - 	Itäinen Pitkäkatu) 

Eteläväylä 	(väli 	Itäinen Pitkäkatu - Uudenmaankatu) 

1 	Kehittämisvaihtoehdot ovat lähinnä ajoitusvaihtoehtoja, jotka kaikki täyden- 

tyvät tavoiteverkon osoittamaksi järjestelmäksi. Moottoritieruudun lounais- 

1 	sivun rakentaminen e! tule alkuvaiheessa kysymykseen, koska se edellyttää 

maankäytön tehokasta kehittämistä Hirvensalossa, mikä ei ole lähitulevai-

1 	suudessa mandollista. Kysymyksiä, missä järjestyksessä ja milloin mootto- 

ritiekohteita olisi rakennettava, on tutkittu useiden vaihtoehtojen avulla 

1 	(kuva 18). 

1 
I 	Turusta Naantallin johtavan tien liikennöitävyys on jo nyt tien standardin 

johdosta heikko. Yhteyttä voidaan parantaa joko rakentamalla uusi tie tai 

I 	
parantamal la entistä. Uutta tietä on käsitelty kandessa osassa Naarital 1 - 

Nesteentle Ja Nesteentie - Raumantie. Näistä edellinen on esitetty to- 

teuttamisohJelmassa rakennettavaksi jo v. 1970 ... 1972 Ja jälkimmäisen 

1 

	

	rakentaminen lienee välttämätön vuoteen 1980 mennessä. Tie lyhentää noin 

2,5 km Naan -l-al in ja Turun välistä yhteyttä. Suuren liikenteen vuoksi se 

1 	olisi v. 1980 rakennettava kokonaan moottoritieksi. 

I Toisena mandollisuutena on tarkasteltu vanhan tien parantamista rakentamal- 

la uusi tie välille Naantalin keskusta - Paikkari ja leventämäl lä Raision- 

I 	tie välillä Paikkari - Nesteentie 4-kaistaiseksi. Tämä on vaihtoehtoinen 

lähinnä Naantalin - Nesteentien kanssa. 

1 
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KUVA 19 	NAANTALIN TIEYHTEYDET 

Nykyinen Naantalintie on standardiltaan epätyydyttävä. Vanhaa tietä voitaisiin parantaa ja 

oikoa. Toinen vaihtoehto olisi rakentaa kokonaan uusi tie etetämäksi. Tämä voitaisiin vie-

lä rakentaa vaiheittain siten, että ensin rakennettaisi in väl i Naantal i - Nesteentie. 
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(1972-73> 
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KUVA 20 	RAISION LIITTYMIEN JÄRJESTELYT 



3.5 	Muut parantamiskohteet 

3.5.1 Luonnonmaan silta 

Luonnonmaan sillan rakentaminen riippuu kiinteästi Naantalin keskustan Ii 

kennejärjestelyistä ja nykyisen sillan toimivuudesta. Toukokuussa 1969 

ylitti Ukko-Pekan sillan sunnuntain huipputuntina 400 autoa. Tieosuuden 

Naantalin keskusta - Ukko-Pekan silta liikennöitävyys laskee lähiaikoina 

asetetun tavoitel-ason alapuolelle (arkipäivän huipputuntina). Viikonlop-

puina silta kuormittuu täyteen kapasiteettiinsa. Ukko-Pekan silta ja 

mainittu tieosuus olisi parannettava heti tieosuuden Naantal i - Nesteentie 

rakentamisen jälkeen (kuva 19). 

2_ll!ttt 
Raisiontien - Ohikulkutien ja Satakunnantien - Ihalantien liittymät ovat 

kuormittuneet tavallisen arkipäivän huipputuntina jo nykyisin täyteen kapa-

siteettiinsa. Turun - Rauman valtatien ja ohikulkutien tasol iittymä on 

liikenteen suuren nopeuden takia vaarallinen. Viimeksi mainittu liittymä 

on toteuttamisohjelmassa esitetty rakennettavaksi eritasol i ittymäksi vuo-

sina 1971...1973. 

Samassa yhteydessä on esitetty Turun - Rauman valtatien moottoritieosuuden 

jatkamista Marjamäen liittymään asti ja ohikulkutien levittämistä 4-kais-

taiseksi Raision keskustassa. Raisiontien - ohikulkutien Ii ittymä on tar- 

koituksenmukaista parantaa samassa yhteydessä. Raision keskustan liikenne- 

suunnitelmassa on tähän esitetty tehtäväksi hajautettu tasolii.ttymä. 

3.5.3 Hämeenlinnantie 

Hämeenl innantiel lä ei muutamia kohtia lukuun ottamatta tule suuria ongel-

mia ensi vuosikymmenellä. Kauselan ja Kuralan omakotialueet ovat kuitenkin 

vaarallisia, sillä näiltä alueilta puuttuvat kokoojakadut: valtatie 10 

toimii näiden alueiden kokoojakatuna. Alueella on vain muutamissa kohdis-

sa 70 km/h nopeusrajoitus. Hämeeni innantien - Turun ohikulkutien liittymä 

on myös vaarallinen. Pääsuuntien kääntyville liikennevirroilleolisi raken-

nettava ryhmittymiskaistat. Ennusteiden mukaan Ii ittymä pitäisi rakentaa 

eritasoiseksi noin v. 1975 (kuva 21). 

55- 
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3.5.4 Uudenmaantie 

Uudenmaantien standardi on nykyisin melko alhainen, sillä esim. välillä 

Skanssinrnäki - Ylikylä vain 30 %:lla koko matkasta on riittävä ohitusnäke-

mä. Turun kaupungin alueella tie kuormittuu jo nykyisin maksimikapasi-

teettiinsa. Tämä osuus on esitetty toteuttamisohjelmassa rakennettavaksi 

v. l969...1972. Tien rakentaminen alkaneekin lähiaikoina. 	 1 
1 

Paraisten tiellä on vilkas kesäl i ikenne, ja raskaiden autojen osuus on 	1 
Paraisten tehtaiden kuljetusten johdosta suuri. Tien on kuitenkin kat- 

sottu toimivan tyydyttävästi tulevan vuosikymmenen jälkipuoliskolle saakka 	1 
(noin vuoteen 1978). Ylikylän liittymä toiminee noin vuoteen 1978, joi-

loin se olisi rakennettava eritasoiseksi tai rakennettava uusi tieyhteys 

välille Poikluoma - Kuusisto (kuva 21). TvI :n Turun piiri on tehnyt tästä 

yhteydestä alustavia luonnoksia. 

1 
Lähiöiden tieyhteyksien tarve on suora seuraus alueiden rakentamisesta. 

Useaan kohteeseen hajoava kaupunkirakentaminen aiheuttaa parhaillaan ja 	1 
vielä lähivuosinakln liikenteen tarpeetonta kasvua ja väylien tarvetta eri 

tahoilla samanaikaisesti. Tämän johdosta tulisi maankäytössä keskittyä 	1 
tietyille yhtenäisi 1 le alueille, jolloin alueiden palvelutaso saadaan para- 

nemaan ja voidaan järjestää riittävät tieyhteydet jo alueiden rakentamisen 	1 
yhteydessä. Hajanaisesta kaupunkirakentamisesta johtuvia ongelmia ja väy- 

lästön kehittämistarvetta on havainnoll istettu kuvassa 21.. 

Asuntoalueiden rakentamisesta johtuvat kohteet ovat Eteläkaari sekä eteläi-

nen ja pohjoinen pääkatu; tarkempi selvitys olisi tehtävä kaupunginosakaa-

vojen yhteydessä. Osia näistä teistä on esitetty rakennettavaksi jo to- 

teuttamisohjelmassa. 	 1 
1 
1 
1 
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1 
4. 	PARANTAMISKOHTEIDEN TESTAUS 

4.1 	Parantamiskohteiden vaihtoehtoisuus 

I 	Ensi vuosikymmentä koskevia maankäytön kehittymisennusteita on käsitelty 

kohdassa 2.2 ja kuvissa 43.. .46. Lähivuosien asuntotuotannon sijoittu- 

misesta on päätetty asuntotuotanto-ohjelman yhteydessä. Vuosikymmenen lo- 

pun varsin suuren rakentamistarpeen sijoittamisesta ei sen sijaan ole teh- 

ty edes tavoitteellisia päätöksiä. Turun yleiskaavaluonnoksessa on esi-

1 	tetty etelä- ja pohjoisosan sekä Maarian kehittämistä vuoteen 1980 mennes- 

sä. Muut yleiskaavan tavoitetilanteeseen kuuluvat alueet Hirvensalo ja 

1 	Itä-Turku rakennetta isi in seuraavi l la vuosikymmenillä. 

I Liikenneväyl ien kehittäniissuunnittelussa on käytetty yleiskaavaluonnoksen 

mukaisia maankäyttöarvoja, eikä varsinaisia vaihtoehtoja ole tutkittu. 

I 	Työssä on rajoituttu pääväylästöön, jonka kehittämiseen mandolliset alueit- 

taiset vaihtoehdot vaikuttavat verrattain vähän. Maankäytön kehittämissuun- 

nittelun avulla olisi tarpeen selvittää alueiden kehittämisen edull isuus 

1 	eri tekijöiden kannalta ja valita vuoteen 1980 käyttöön otettavat alueet. 

Näille laadittavien kaupunginosakaavojen yhteydessä selvitetään pääkatujen 

1 	tarkempi sijainti ja rakentamisajankohta sekä kokoojakatuverkon rakenne. 

I Tavoitesuunnittelun yhteydessä on tutkittu järjesteirnävaihtoehtoja, joista 

on päädytty tieverkkoehdotukseen vuodeksi 2000. Kehittämissuunnitelman yh-

teydessä ei ole katsottu tarpeelliseksi tutkia uusia järjestelmävaihtoeh-

toja, jollainen on esim.: kohdassa 3.4 esitetty keskustan ohitustien kor-

vaava keskustakatuvaihtoehto. Väyl len yleissuunnitteluvaiheessa saattaa 1 

	

	lii kennevirtoja tarkemmin analysoitaessa ja vai heittain rakentamista sel- 

vitettäessä ilmetä tarvetta tarkistaa tavoitejärjestelmän yksityiskohtia. 

1 
Työssä tutki -fut tie- ja katuverkon kehittäniisvaihtoehdot ovat tavoitever- 

1 

	

	kossa esiintyvien kohteiden ajoitusvaihtoehtoja. Maottori -fiekohteiden 

osalta tutkitut vaihtoehdot on esitetty kuvassa 18 ja eräitä keskustan 

I 

	

	ajoitusvaih -foehtoja on esitetty kuvassa 14. Seuraavassa on esitetty vaih- 

toehtojen vertai lumenetelmä. 

1 
Lii 



4.2 	Testaus- ja vertailumenetelmä 

Liikenteen kasvaessa väylän ajo-olosuhteet (ei i lii kennöitävyys) huonone-

vat: ajonopeus pienenee ja odotusaika tasoliittyrnissä kasvaa. Kehittä-

miskohteiden rakentamisaika on arvioitu laskenialla ajankohta, jolloin lii-

kennöitävyys huononee aseteturi minimistandardin alapuolelle. 

- Kaupunkiväylillä on minimistandardi valittu siten, että liikenne ei ruuh-

kaannu (Ii ikennöitävyysluokka E) tavallisen arkipäivän huipputuntina. 

Tällöin on huipputunnin matkanopeus n. 25 km/h. Tällöin liikennernäärät 

ovat niin suuret, että esim. valo-ohjatuissa liittymissä jokainen vihreä 

vaihe on täysin kuormitettu ts. ajoneuvojono ei lopu minkään vihreän vai-

heen aikana. 

- Maanteillä on pidetty minimistandardina 65 ... 70 km:n turvallista tunti- 

nopeutta arkipäivän huipputuntina (luokka C). Tien merkitys ja muut olo-

suhteet voivat puoltaa aihaisempaakin minimistandardia: 55 ... 60 krn/h 

(luokka D). 

- Kaupunkia lähestyttäessä tie muuttuu mm. liittymätiheyden kasvaessa ja 

nopeuden pienetessä vähitellen kaupunkiväyläksi. Tällä si irtymävyöhyk-

keellä on minimistandardiksi hyväksytty 50 ... 55 km:n tuntinopeus huip-

putuntina (luokat E ja D). 

Li ikennöitävyys on määritetty tehtyjen Ii ikenne-ennusteiden perusteella. 

Turun keskustan pysäköintivaikeudet saattavat kuitenkin muuttua ennusteis-

sa oletettua kulkumuotojakautumaa. Tämän vuoksi on vielä tarkasteitu erik-

seen, mitä mandol 1 inen henki löautol 1 ikenteen kasvun hidastuminen vaikuttaa 

eri tiekohteiden rakentamisajankohtaan. 

Henkilöautol i ikenteen kasvun hidastumisen tarkastelussa on lähdetty oletuk-

sesta, että työrnatkapysäköintiä rajoitetaan n. 50 % tarkasteluvuosina 1975 

ja 1980. Tämä edustaa keskustan henki löautomatkoista n. 25 %:a. Kuiten-

kaan liikennöitävyys ei parane vastaavasti, sillä huipputunnin vastakkais-

suuntainen (liikekeskustan ulkopuolinen) liikenne tulee useissa tapauksis-

sa mitoittavaksi. Henkilöautol i ikenteen kasvun hidastumisen vaikutus ra-

joittuu lähinnä keskustaan, joten sitä ei ole otettu huomioon muualla, 

sillä liikenne hajaantuu keskustan kehältä usei lie eri reitei lIe, ja sen 

vaikutus on suurin lähialueiden työmatkoissa. 



KUVA 22 	TASOLIITTYMÄN LIIKENTEENVÄLITYSKY- 

VYN YLITTYMINEN 

Kuva esittää tapausta, jossa klo 16 alkanut 

ruuhka ehtii juuri selvitä ennen klo 17 aika-

vaa hieman pienempää ruuhkaa. 
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KUVA 23 	TASOLIITTYMÄN AIHEUTTAMA VIIVYTYS. 

Autojen odotusaika kasvaa jyrkästi, kun lii-

kenne kasvaa lähelle ii ittyrnän suurinta mah-
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4.2.2 Li ikennetalous 

Liikennetaloudellisissa laskelmissa verrataan tien parannuksesta johtuvaa 

ajokustanriusten säästää rakentamis-, iunastamis- ja pääomakustannuksiin. 

Ajokustannusten säästä on laskettu ajoneuvokilometri- ja ajoneuvoaikasuo-

ritteista, jotka on saatu liikenteen sijoitteluista eri tieverkkovaihto-

ehtoihin. Suorite-eroista on saatu lasketuksi tvh:n suosittelernia yksikkö- 

hintoja käyttäen ajoneuvojen ajokustannussäästä -t-  vuorokaudessa ja vuodessa. 

Eri vaihtoehdoissa on tehty arvioita liikenteen tungostumisen ajoneuvoille 

aiheuttamista viivytyksistä. Etenkin keskustan tasoliittymien kapasiteetin 

riittämättömyydestä johtuva vi ivytysaika on huomattavan suuri. Keskustan 

siltojen rakentamisajankohtia on tarkasteltu myös liittymistä aiheutuvien 

vi ivytysten kannalta. 

Teiden rakentamis- ja lunastamiskustannukset on laskettu arvioimaila erik-

seen lunasi-amiskustannukset, tiel injan pohjarakenteen (pohjanvahvistus- ja 

massansi irtotyöt) ja pääl lysrakenteen rakentamiskustannukset, siitakustan-

nukset, eritasoli ittymien rakentamiskustannukset sekä katujärjestelyistä 

aiheutuvat kustannukset. 

Lunastamiskustannuksia laskettaessa on käytetty Turun kaupungin asemakaa-

vaosastolta saatuja yksikköhintoja. Pohjarakenteen yksikkökustannukset on 

laskettu erikseen kai 1 iol le, kantaval le maalle ja pehmeikäi lIe. Pehmeikkö-

jen pohjanvahvistuskustannukset on laskettu eri vahvistusrnenetelmil lä ja 

käytetty näiden esiintymistodennäkäisyyden mukaan laskettua painotel --t- ua 

keskiarvoa. Massansiirtokustannukset on arvioitu eri maaperälajeiiie ja 

tietyypeille. Päällysrakenteen kustannukset on laskettu erikseen kaliiol-

le ja muille rnaalajei lIe (taulukko 6). Eritasoi i ittyrnien ramppien raken-

tamiskustannuksena on käytetty o,7 mmk/km. Siltojen rakentamiskustannuk-

sina on käytetty 600 ... 1000 mk/m 2  sillan arvioidusta pituudesta ja tyy-

pis -t-ä riippuen. Katujärjestelyjen kustannukset on laskettu arvioimal la 

tarvittavat katujärjestelyt ja si 1 lat sekä käyttäen 2-kaistaisen kadun ra-

kentamiskustannuksena arvoa 0,8 mmk/km. Edellä esitetyn mukaisesti laske-

tut eri kohteiden rakentamis- ja lunastamiskustannukset yhteensä on esitet-

ty kuvassa 39 ja yksityiskohtaisemmin eriteltynä B-raportissa. 

Kuljetustaloudellisissa laskelmissa on investoinnin kannattavuusrajana 
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Taulukko 6 	Rakennuskustannusten arvioinnissa käytettyjä 

yksi kköh i ntoja 

Maaperä Työvaihe Moottoritie Maantie 

MN-2x1 1.75/7.5 IN-I0/7 

________________ __________________ mk/km mk/km 

A. KaI 1 io massansi irto 1 	000 000 400 000 

päällysrakenne 720 000 300 000 

yhteensä 1 	720 000 700 000 

B. Kitkamaa massansiirto 400 000 200 000 

pääl lysrakenne 980 000 420 000 

yhteensä 1 	380 000 620 000 

C. Pehmeikkö pohjanvahvistus 700 000 400 000 

2...I0 	rn massansiirto 200 000 100 000 

matala penger pääl lysrakenne 980 000 420 000 

yhteensä 1 	880 000 920 000 

C. Pehmeikkö pohjanvahvistus 2 	100 000 1 	150 000 

2...l0 	m massansiirto 500 000 250 000 

korkea penger pääl Iysrakenne 980 000 420 000 

yhteensä 3 580 000 l 	820 000 

D. Pehmeikkö pohjanvahvistus 1 	200 000 700 000 

yli 	10 	m massansiirto 200 000 00 000 

matala penger pääilysrakenne 980 000 420 000 

yhteensä 2 380 000 1 	220 000 

D. Pehmeikkö pohjanvahvistus 2 800 000 1 	400 000 

yli 	10 m massansi irto 500 000 250 000 

korkea penger pääl lysrakenne 980 000 420 000 

yhteensä 4 280 000 2 070 000 
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pidetty 7 :n korkoa. Näin on määritetty ajokustannusten säästön ja ra-

kentamis-, lunastamis- sekä kuoletuskustannusten perusteella taloudel Ii-

sesti kannattava toteuttamisajankohta eri kohteille. 

.^ ..... 

Kaupunkialueella saattaa esim. moottoritien toteuttamiseen (ensimmäisestä 

luonnoksesta valmiiseen tiehen) kulua 5 ... 7 vuotta. Tämän vuoksi on lä-

hivuosina rakennettavaksi ajateltujen väyl ien toteuttamismandol 1 isuuksia 

tarkasteltaessa otettava huomioon myös suunnitteluun, päätöksentekoon, kaa-

vamuutoksiin yms. käsittelyyn sekä rakentamiseen kuluva aika. Näin saadaan 

määritetyksi kohteiden aikaisin mandollinen valmistumisajankohta. Tämä 

edellyttää useiden kohteiden yleissuunnittelun alkamista vielä tämän vuoden 

puolella (kuva 26). 

Eri toteuttamisvaiheiden vaatima aika vaihtelee suurehkoissa kohteissa ta- 

vai 1 isesti seuraavissa rajoissa: 

- Verkkosuunnitelma 1,5 ... 3,0 vuotta. Tämä työvaihe on saatu Turussa nyt 

päätökseen (tavoitesuunnitelma ja kehittämissuunnitelma). 

- Väylän yleissuunnitelma 1,5 ... 3,0 vuotta. Tässä työvaiheessa määritel-

lään tarkemmat mitoitusperusteet ja siten väylän vaatima tila sekä ylei-

nen kul ku, Ii ittymien sijainti ja periaatteellinen muoto. Myös eri vi-

ranomaisten alustavat lausunnot pyydetään. 

- Väylän rakennussuunnitelma 1,5 ... 2,5 vuotta. Suunnitelmassa määrite-

tään väylän tarkka sijainti, geometrinen ja rakenteellinen mitoitus sekä 

työpiirustukset ja urakka-asiakirjat. Kaikki joiden etua suunnitelma 

koskee voivat antaa siitä tässä vaiheessa lausuntonsa. 

- Väylän rakentaminen 2,0 ... 3,0 vuotta. 

4.2.4 Rahoitusmandol 1 isuudet 

Väyl ien rakentamisajankohdat on määritetty edellä selostettujen tarkastelu-

jen pohjalta. Näin saadun rakentamistarpeen pohjalta on tarkasteltu kohtei-

den rahoitusmandollisuuksia. 
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Resurssitarkastelun lähtökohtana on ollut tvh:n ja Turun kaupungin 

1960-luvulle käyttämät tie- ja katuinvestoinnit sekä lisäksi tvh:n osalta 

talousohjelmen (1970 ... 1974) arviot. Tarkastelu on suoritettu kanden 

vaihtoehdon pohjalta. Vaihtoehto A:ssa on investointien kasvun oletettu 

olevan 3 % vuodessa ja vaihtoehto B:ssä 10 % vuodessa. Kuitenkin vaihto-

ehdot ovat teoreettiset, sillä esim. tvh on kaupunkiseudul la käyttänyt 1964 

rakentamiseen noin kuusi kertaa enemmän kuin v. 1968, ja verrattaessa vas-

taavia kolmivuotiskausia havaitaan, että niissäkin on yli kolminkertainen 

ero. Turun kaupunki on 1960-luvulta käyttänyt vuosittain lähes vakiosumman, 

joskin se on viime aikoina hivenen kasvanut. 

Lähtökohdaksi on laskelmissa otettu tvh:n Turun piirin vuosimäärärahan suu-

ruudeksi 35 mmk, ja tästä on kaupunkiseudun osuudeksi oletettu 20 % nykyti-

lanteen ja asukasmäärän suhteessa tehdyn ennusteen perusteella. Rakentarnis-

kustannuksista on ajateltu päätieverkkoon käytettävän noin 70 %. Näin saa-

tua osuutta (4,9 mmk/v) on kasvatettu 1971 ... 1985 vaihtoehtojen edellyttä-

millä kasvuprosentei 1 la. 

Turun kaupungin katuinvestointien lähtökohtana on pidetty 7,2 mk/vuosi 

(käytetty keskimäärin rakentamiseen 1960 ... 1968). Tästä on oletettu pää- 

ja kokoojakatujen osuudeksi 70 %, josta taas pääkatujen osuus on tofeutta-

misohjelman mukaan 55 %. Saatua osuutta (2,8 mmk/v) on kasvatettu vuosien 

968 ... 1985 vaihtoehdoissa esitetyillä kasvuprosenteitla. 

Resurssien tarkastelu on suoritettu eri kehittämisvaihtoehtojen osalta las-

kemal te yhteen tvh:n ja kaupungin resurssit. Lisäksi on summia tarkasteltu 

kolmivuotiskausittain, koska kehittämissuunnitelmassa vaihtoehtoiset mah-

dollisuudet ovat lähinnä ohjeellisia. Vaihtoehtojen Aja B mukaiset re-

surssit on esitetty taulukossa 7. 

Taulukko 7 	Resurssivaihtoehdot 

Jakso A B 

71 	... 73 8,2 	mk/v 9,5 	rnk/v 

74 	... 76 8,9 	" 12,7 

77 	... 79 9,8 	" 16,9 

80 82 10,7 	" 22,5 

83... 85 11,7 	" 29,9 	" 

A 	= kasvu 	3 	/v, 	B 	= kasvu 	10 %/v 



	

HALLINTO- JA 	LIIKENNEMENOT 	 MUUT YLEISET.TYÖT 8 % 

	

[ OIKEUSMENOT 8 	(INVEST.+ KUNNOSSAPITO) 8?\ 

8 % OPETUS-JA 1 	TERVEYDENHOITO JA 
/ 

8% MUUT RAHOITUS- JA 
SIVISTYS- SOSIAALIMENOT 29 POOMAMENOT 	29 % 
MENOT 	18 % 

KUVA 24 	[1 IKENNEMENOJEN OSUUS TURUN KAUPUNGIN KOKONAISMENOISTA. 

Verrattaessa käytettyjä rakentamis- ja kunnossapitokustannuksia asukaslu-

kuun, saadaan vuonna 1965 Turun kaupungin osalta rakentamisen kustannuksik-

si n. 51 mk asukasta kohden vuodessa ja kunnossapidon kustannuksiksi 27 mk. 

Tvl:n vastaavat luvut ovat Turun kaupunkiseudun osalta 50 ja 25 mk asukasta 

kohden vuodessa. Kun verrataan käytettyjä resurssivaihtoehtoja asukaslu-

kuun vuoden 1980 osalta olettaen pääteiden ja -katujen osuus samaksi kuin 

lähtöarvoissa, saadaan vaihtoehto A:ssa Turun arvoksi 38 mk/asukas/v ja 

tvl:n kustannuksiksi kaupunkiseudulla 34 mk/asukas/v sekä vaihtoehto B:ssä 

Turussa 84 mk/asukas/v ja tvl:n kustannuksiksi 61 mk/asukas/v. Vastaavasti 

voidaan investoinnit laskea autoa kohden. Vuonna 1965 olivat investoinnit 

autoa kohden vuodessa Turussa 325 mk ja tvl:n investoinnit kaupunkiseudulla 

330 mk/auto. Vastaavat luvut vuodeksi 1980 ovat vaihtoehto A:ssa kaupunki 

140 mk, tvl 120 mk, ja vaihtoehto B:ssä kaupunki 300 mk, tvl 220 mk. 

4.2.5 Yhteenveto 

Eri kohteiden ja vaihtoehtojen testauksessa sekä vertailussa on tarkastelu 

suoritettu seuraavien kriteerien perusteel la: 

Li ikennöitävyys 

Ns. henki Iöautol ii kenteen kasvun vaimentuminen 

III 	Li ikennesuorite ja kuljetustalous 

IV 	Vi ivytykset (vastaa keskustassa osittain Ii ikennesuoritetta) 

V 	Suunnittelu- ja rakennusaika 

VI 	Rahoitusmandol 1 isuudet 

VII 	Yhteenveto edellä mainituista tekijöistä 
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Testauksen ja vertailun tarkastelutapa käy ilmi seuraavasta kaaviosta: 

II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 

Keskustan tarkastelu x x x x 	x x x 

Koillis- ja Pohjoisväylä x (x) x (x) 	x x x 

Naantalintie x (x) x x x x 

Eteläväylä x (x) x x x x 

Muut liikennöitävyydestä johtuvat 

kohteet x x x x x 

Lähiöicjen rakent. 	lohtuvat kohteet x x x x 

4.3 	Testauksen tulos 

Testaus on suoritettu edellä esitettyjen kriteerien perusteella kohteittain 

ja ryhmittäin sekä tarkastellen tieverkkoa kokonaisuutena. Testauksen tu-

lokset esitetään seuraavassa lyhyenä yhteenvetona. 

(Aurajoen, pohjoisen rautatien ja itäisen rautetien 

linja) 

Liikennöitävyyden kannalta on välttämätöntä saada mandollisimman pian Kou-

lukadun silta, sillä Aurajoen sillat toimivat jo nykyisin maksimikapasitee-

ti l la. Seuraavana on vuorossa itäisen rautatiel injan suunnal la Itäisen 

Pitkäkadun järjestely vuoteen 1973 mennessä. Kasarminkatu on laskelman mu-

kaan toteutettava, Aurajoki ja itäinen rautatielinja huomioon ottaen, vuoteen 

1975 mennessä. Pohjoisen rautatiel injan osalta ensimmäinen parannus on 

Puistokadun alikulku vuoteen 1975 mennessä. Tämän jälkeen vaativat kaikki 

kolme linjaa parannuksen vuosina 1977 ... 1979. Tällöin olisi rakennettava 

Koillisväylä. Jos tämä toteutetaan aikaisemmin, vuoteen 1976 mennessä, 

voidaan Kasarminkadun ja Puistokadun valmistuminen siirtää vuosiin 1978 

1 979. 

Li ittymien aiheuttamat vi ivytykset kasvavat erittäin voimakkaasti käyttösuh-

teen ylittyessä. Ajoneuvojonojen pituudet ovat rajoittavana ja liikennöitä-

vyyttä huonontavana tekijänä keskustan liittymissä (kuvat 22 ja 23). 
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Taulukko 8 	Keskustayhteyksien Ii ikennöitävyys eri vaihtoehdoissa 

Iltapäivän huipputunnin aikana 

S 	1 	1 	t 	a 1968 

Käyttösu hd e 

1975 
Va i htoehto 

II 	III 1 

1980 
Vai htoehto 

II III 

Martinsilta 1,0 0,9 0,7 	0,8 1,0 1,0 1,0 

Koulukadun 	silta 0,7 0,6 	0,6 0,8 0,8 0,8 

Auransilta 1,0 1,0 1,0 	1,0 1,1 1,0 1,0 

Tuomiokirkkosilta 1,0 1,2 0,9 	1,0 1,2 1,0 1,0 

Kasarminkatu 1,0 1,2 0,9 0,9 

Koillisväylä 0,3 0,5 0,5 

Aninkaistensilta 0,8 1,0 1,0 	0,9 1,1 1,0 1,0 

Koulukatu 0,8 0,9 0,6 	0,7 1,1 0,8 0,7 

Puistokatu 0,6 1,0 0,7 0,6 

Mikäli henki Iöautol i ikenteen kasvu hidastuu keskustan pysäköintivaikeuksien 

vuoksi, voidaan Kasarminkadun valmistumi sajankohtaa siirtää noin vuodella 

eteenpäin. Samoin voidaan Koi II isväylän valmisturnista (rakennettaessa mai-

nitun kohteen jälkeen) siirtää vuoteen 1980. 

Eri kohteiden aikaisin mandollinen toteuttamisajarikohta on arvioitu seuraa-

vaksi: Koulukatu 1972, Itäinen Pitkäkatu 1973, Kasarminkatu 1973, Puisto-

kadun al ikulku 1973 ja Koi II isväylä 1976. Suunnitteluun ja rakentamiseen 

tarvittava aika ilmenee kuvasta 26. 

Taloudellisesti kannattava toteuttamisajankohta on Kasarminkadulle v. 1972 

ja Koillisväylälle v. 1978. Muiden kohteiden kannattavan rakentamisajan-

kohdan määrittely on vaikeaa. 

4.3.2 Moottoritiekohteet 

Koi II isväylän tarpeel 1 isuutta on käsitelty edellä keskustan yhteydessä. 

Naantalin liikenneyhteyksien kehittämisessä on verrattu toisiinsa kahta vaih-

toehtoa, joiden on suunniteltu rakentuvan vuosina 1972 ... 1985 seuraavasti 

(kuva 19): 
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Vaihtoehto 1 

Tieosa Naantal 1 - Nesteentie rakennetaan 2-kaistaisena v. 1972 ... 1974 

(rak.kust. 5,0 mmk). Tieosa Nesteentie - Raumantie rakennetaan 2-kaisl-ai-

sena v. 1974 ... 1976 (rak.kust. 18,6 mmk). Nesteentie - Raumantie raken-

netaan moottoritieksi v. 1982 ... 1983 (rak.kust. 13,0 mmk). Naantali - 

Nesteentie rakennetaan moottoritieksi v. 1983 ... 1984 (rak.kust. 7,0 mmk). 

Raisiontie levitetään 4-kaistaiseksi keskustan osuudella (rak.kust. 2,4 mmk). 

Vaihtoehto 2 

Vanha tie parannetaan välillä Naantali - Raisio v. 1972...1974 kohdassa 

3.4.4 esitetyn mukaisesti (rak.kust. 8,0 mmk). Moottoritie Naantal i - Rauman-

tie rakennetaan v. l981...l984 (rak.kust. 35,6 mmk). 

Vaihtoehtojen ajoneuvosuoritetta laskettaessa on käytetty hieman puutteellisia 

1 

	

	liikennevirtoja siten, että vaihtoehdon 1 liikennemäärästä puuttuu muutamia 

paikal 1 isluontoisia Ii ikennevirtoja. (Syntynyt virhe on epäedul 1 inen vaihto- 

1 

	

	ehdolle 1). Vuosien l972...1980 liikennekustannukset on pääomitettu 7 %:n ko- 

rolla vuoteen 1972: 

Vaihtoehto 1 	Vaihtoehto 2 

Rakentamiskustannukset 	 30,7 	mmk 	25,0 mmk 

1 	Ajokustannukset 	 46,4 	" 	55,4 

Yhteensä 	 77,! 	mmk 	80,4 mk 

Vaihtoehto 2 on rakennuskustannuksiltaan halvempi, mutta ajokustannuksiltaan 

kaI Ii impi kuin vai htoehto 1. Kokonaiskustannukset ovat käytännöllisesti 

katsoen samat. Naantalintien eteläisen vaihtoehdon (vaihtoehto 1) rakenta-

mista puoltavat eräät vaikeasti rahassa 'arvioitavat seikat. Vaihtoehto 1 

on liikennestandardiltaan vaihtoehto 2 parempi. Raision keskustan ja Raisi-

on päätieliittymien kuormitus on vaihtoehdossa 1 edullisempi. Eteläinen tie 

on parempi myös Luonnonmaan, Naantalin keskustan ja sataman sekä Pansion 

yhteyksien kannalta. Vanhan tien parantamisen tärkeimpänä etuna eteläiseen 

va ihtoehtoon verrattuna ovat sen pienemmät rakentami skustannukset lähitute-

vai suudessa. 

Moottoritievaihtoehtojen (kuva l) Ii ikennetaloudel 1 inen vertailu on suori- 

tettu laskelmalla kohteiden rakentamis-, lunastamis- ja ajokustannukset eri 
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vaihtoehdoille. Vaihtoehdot eivät ole sellaisenaan vertailukelpoiset, vaan 

tarkastelussa täytyy ottaa mukaan ns. jäännösarvot ts. lisätään kuhunkin vaih-

toeht000n niiden rakenteiden arvo, jotka tarvitaan vaihtoehtojen tekemiseksi 

samanarvoisiksi v. 1983. Kaikki kustannukset on pääomitettu 7 %:n korolla 

vuoteen 1972 ja ne on esitetty kuvassa 25. 

Kaikissa vaihtoehdoissa on Koi II isväylä ajateltu rakennettavaksi vaihtoeh-

don 1 mukaisesti v. 1974...1976 ja Pohjoisväylä v. 1976...1978. 

Vaihtoehdossa 2 on edellisten lisäksi Naantal intie, jonka rakentamisajankoh-

daksi on otettu v. 1977 ... 1979. Vaihtoehto 3 poikkeaa edellisestä vain si-

ten, että Naantalintien asemasta rakennetaan Eteläväylä v. 1978 ... 1979. 

Vaihtoehdossa 4 rakennetaan Koi II is- ja Pohjoisväylän jäI keen Naantal intie 

v. 1977 ... 1979, Eteläväylä v. 1980 ... 1981, Paraistentie ja Humalistonka-

dun silta v. 1982 ... 1983. 

Vaihtoehtojen Ii ikennetaloudel 1 isesta vertai lusta voidaan tehdä seuraavia 

johtopäätöksiä: 

- vaihtoehto 1 on lähiajan investointien kannalta edul 1 isin, mutta Ii ikennöi-

tävyyden ja ajokustannusten osalta huonoin 

- vaihtoehdot 2 ja 3 ovat liikennöitävyyden ja ajokustannusten kannalta ai-

van tasaveroiset, mutta lähiajan investointien kannalta jälkimmäinen on 

edul 1 isempi 

- vaihtoehto 4 on liikennöitävyyden ja ajokustannusten osalta edullisin. 

mutta lähiajan investointien kannalta huonoin. 

Vaihtoehdot ovat lähinnä päätieverkon eri ajoitusvaiheil -a ja kaikki vaihto-

ehdot ovat 1 likennetaloudel l isesti kannattavia. Rakentamisen ajoituksen mää-

rää tällöin tie- ja katuverkon liikennöitävyyden asettamat vaatimukset, joi-

ta on vaikea arvioida yksiselitteisesti rahassa. Li ikennöitävyyden kannalta 

Pohjoisväylä on Satakunnantien kuormittumisen takia tarpeellinen vuoteen 

l978...l979 mennessä. Naantalintien ensimmäinen osa on tarpeellinen heti 

1970-luvun alussa, ja sen rakentaminen on esitetty toteuttamisohjelmassa. 

Väli Raumantie - Nesteentie on tarpeellinen viimeistään v. l975...1980 ha-

lutusta standardista riippuen. Nesteentien ja Raisiontien liittymä olisi kui-

tenkin parannettava tätä ennen. Eteläväylän rakentamisajankohta on v. 1980, 

koska Uudenmaantie kuormittuu tällöin täyteen kapasiteetti insa. Pohjoisväylä 

ja Eteläväylä pitäisi rakentaa vuosiin 1977...1978 mennessä riippuen Koillis- 
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1 
I 	väylän toteuttamisesta, Naantal intie vuoteen 1975 mennessa. Tällöin tulee ky- 

seeseen Naantalintien rakentaminen vaiheittain, aluksi rrottoritien toisena 

I 	
ajoratana. Suunnittelu- ja rakentamisajoista johtuu, että Naantalintie voi 

valmistua aikaisintaan v. 1975 ja vastaavasti Koi lis-, Pohjois- ja Etelä- 

I
väylä v. 976. 

4 - - - - -L!!kennö!tvyden kannalta tarv!ttavat muut 2arantarn!skohteet 

Li ikennöitävyyden kannalta on Paraistentie tarpeellinen varsinaisen tiel in-

Jan osalta v. 1976 ... 1980 halutusta standardista riippuen ja Ylikylän 

I 

	

	liittymän osalta v. 1978. Hämeenlinnantie olisi parannettava 1979 ... 1983 

halutusta standardista riippuen. Kauselaan olisi rakennettava eritasol i it- 

I 
tymä v. 1975. Luonnonmaan silta on tarpeellinen ajankohtaan 1975 ... 1978 

mennessä. Tieosuus Naantalin keskusta - Ukko-Pekan silta kuormittuu täy-

teen kapasiteetti insa lähivuosina. 

1 
Suunnittelu- ja rakentamisaika määrittää kohteiden aikaisimmat valmistus- 

1 	ajankohdat seuraavasti 	Paraistentie ja Hämeenlinnantie on mandollista ra- 

kentaa v:een 1975 mennessä. Luonnonmaan sillan toteuttamisajankoh -t-a kyt- 

I keytyy tieosuuden Naantal i - Nesteentie rakentamiseen, jonka ajankohta edel- 

lä oli v. 1974, joten silta on mandollista saada samaan aikaan. 

Ajosuoritteiden avul la voidaan määrittää taloudellisesti kannattava ajan-

kohta vain Paraistentiel le. Se kannattaa rakentaa moottoritien toisena 

ajoratana v. 1972. 

4.3.4 	- 

Liikennöitävyyden kannalta on Eteläkaari välillä Uudenmaantie - Eteläväylä 

tarpeellinen toteuttaa vuoteen 1980 mennessä, sillä Uudenmaantie on tällöin 

kapasiteetissaan. Eteläkaaren loppuosan sekä eteläisen ja pohjoisen pääka-

dun tarvetta liikennöitävyyden kannalta ei voida vielä tässä vaiheessa ar-

vioida, sillä näiden tarpeellisuus riippuu olennaisesti maankäytön ja muun 

väylästön kehittymisestä. 

Suunnittelu- ja rakentamisajan puolesta eteläisen ja pohjoisen pääkadun ai-

kaisin valmistumisajankohta on v. 1974 ja Eteläkaaren v. 1976. Eteläkaaren ta-

loudel Ii sesti kannattava toteuttamisajankohta kytkeytyy Eteläväylän rakenta-

miseen ja on n. v. 1976. 



VAIHTOEHDOT 	(KATSO KUVA 18 

KOIL LIS- JA 	KOILLIS- JA 	KOILLIS-, 	EDELLISET JA 
mmk POHJOISVÄYLÄ POHJOISVÄYLÄ POHJOIS- JA 	PARAISTENTIE, 

NAANTALINTIE ETELÄVÄYLÄ 	HUMALISTONK. 

VUOTEEN 1972 
PAAOMITE TUT 
RAKENTAMIS KUS-
TANNUKSET 

VUOTEEN 1972 
PÄÄO MITETUT 
AJOKUSTANNUKSE T 
v 1972-83 

VUOTEEN 1972 
PA ÄO MI T ET UT 
JAA NN ÖSA R VOT 

80 

60 

40 

20 

740 

720 

40 

20 

 

PAAOMITETUT 
RAKENTA MIS- JA 
AJO KUSTANNUKSET 
SEKA JAANNOSAR- 
VOT VHTEENS 
v. 1972-83 

 

8O36.] 	1 	 1 	17977 	•1 	1 	I8OO,1 

KUVA 25 	MOOTTORITIEVAIHTOEHTOJEN LIIKENNETALOUDELLINEN VERTAILU V. 19]2...1983 
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4.3.5 	Yhteenveto 

Edellä käsitellyn tes+uksen tulokset on koottu seuraavaan taulukkoon. Tar-

kasteluperusteiden tärkeysjärjestys on ollut seuraava: 

Suunnitteluun ja rakentamiseen kuluvan ajan määrittämä aikaisin mah-

dol 1 inen toteuttamisajankohta 

2. Li ikennöitävyystarkastelun perusteella määritetty tarpeellisuus 

3. Li ikennetaloudellinen kannattavuus 

Lisäksi on tarkasteltu, voidaanko kohteiden rakentamista lykätä mikäli hen-

ki löautol i ikenteen oletettu kasvuvauhti hidastuu keskustan tulevien pysä-

köintivaikeuksien vuoksi. 

Taulukko 9 	Yhteenveto testauksen tuloksista 

Kehittamiskohde 

Eri 	tarkastelujen 
kohta 

. 	 .. 
Suunn.ja 	Li iken- 

rak.aika 	nöitäv. 

perusteella saatu 

Taloud. 	Ha-1 i ik. 

kannatt. 	kasvun 
hidast. 

toteuttamisajan- 

Vi iv. 	Yhteen- 

tark. 	veto 

Kasarminkatu 73 75 72 76 75 73-76 

Itäinen Pitkäkatu 73 71 72 73 

Puistokadun jatke 73 75 75 75 73-80 x) 

Koillisväylä 76 77-78 78 80 78 76-80 

Pohjoisväylä 76 78-79 (79) 76-79 

Naantalintie, 	osa 	1 74 72 (75) 74-75 

osa 2 75 75-80 75-78 75-80 

Eteläväylä 76 80 76 81 76-81 

Paraistentie 75 76-80 72 75-80 

Hämeen 1 innantie 75 79-82 75-82 

Eteläkaari 76 80 76 76-81 

Eteläinen pääkatu 74 74- 

Pohjoinen pääkatu 74 74- 

Luonnonmaan silta 74 75-78 74-78 

x) Jälkimmäinen ajankohta tulee kyseeseen, jos Koi II isväylä rakennetaan vuo-

teen 1976 mennessä. Tällöin voi myös Kasarrninkedufl valmistuminen siirtyä 

vuoteen 1978. 



-74- 

Taulukosta on todettavissa, että mandoHisuudet tie- ja katuverkon liiken-

teen kasvun vaatimaan toteuttamiseen ovat teknillisen toteuttamisen kan-

nalta (suunnittelu, rakentaminen, päätökset) varsin hyvät. Edel lytyksenä 

on kuitenkin useiden kohteiden osalta yleissuunnittelun ki ireel l inen käyn-

nistäminen. Toteuttamiseen tarvittavaa aikaa on tarkasteltu kuvassa 26. 

Moottoriväylän Naantali - Fiikkiö yleissuunnittelu tulisi aloittaa vielä 

tänä vuonna, jotta Naantalintien ja Koillisväylän toteuttaminen tarpeelli-

seen ajankohtaan mennessä olisi mandollista. 

Henki löautoli ikenteen kasvun hidastuminen keskustan pysäköintivaikeuksien 

vuoksi näyttäisi tehdyn tarkastelun perusteella aiheuttavan vain vuoden, 

parin si irtoja keskustaverkon toteuttamiseen. 

Testauksen tulosten perusteella on laadittu tie- ja katuverkon "kehittämis-

polkuja", joiden perusteella on tarkasteltu rahoitusmandollisuuksia. To-

teuttamisohjelmien perustaksi esitetty suositus on esitetty kohdassa 6.1. 

-69 -70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 -81 -82 -83 

NAANTALINTIE 1 £ L... 
KOILLI5VAYLA £ 1 	 2 

POHJOIS VÄYLÄ 1 

KASARMINKATU - 
NAANTAL NT IE £ 	2 

PUISTOKATU - 1,2 

ETELÄVÄYLÄ .L... J..... 
ETELÄKAARI - .L.2 - __ 

PARAISTENTIE 1 	2 

HUMALISTONKATU - 1,2 

1= YLEISSUUNNITELMA 	 NAANTALINTIL 1 = 	 NAANTALINTIE 	= 
2= RAKENNUSSUUNNITELMA 	NAANTALI - NESTEENTIE 	NESTEENTIE- RAUMANTIE 
3= RAKENTAMINEN 

KUVA 26 	VYLIEN SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISAIKA 

I 
I 
1 
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1 
4.4 	Väy tien toteuttamiseen Ii ittyvä kysymyksiä 

Ensi vuosikymmenellä rakennettaviksi esitettyjä pääväyl iä varten ei ole va-

1 	rattu alueita aiemmin laadituissa asemakaavoissa. Kun väylät suurelta osal- 

ta sijaitsevat alueilla, joilla maa on käytetty toisiin tarkoituksiin, ei 

1 	voida täysin välttyä ristin doi lta, jotka syntyvät asemakaavojen uusimisen 

yhteydessä alueiden käyttötarl"itusta mLutettaessa. 

Arvostelun helpottamiseksi ja toteuttamismandollisuuksien selvittämiseksi on 

I 	tärkeimmistä väylän osista (Koillisväylä, Pohjoisväylä, Naantalintie, Etelä- 

väylä ja Eteläkaani) kartoitettu niitä ongelmia, joita nykyinen maankäyttö 

aiheuttaa väyläsuunnitelmien toteuttamiselle. Lisäksi on selvitetty raken-

1 	tamiseen liittyviä tekni II isiä kysymyksiä. Laaditut arviot rakentamis- ja 

lunastuskustannuksista sekä rakentamisaikatauluista perustuvat näihin selvi-

1 	tyksiin (kuvat 28 ... 33). 

1 
1 	Koi II isväylä on rakentamisajankohtaan nähden pääväyl ien osalta ensimmäinen. 

Se alkaa etelässä Kupittaan aseman kohdat a ja liittyy pohjoisessa Ruskon- 

I 	tiehen ja toisaalta Pohjoisväylään. EtelLosassa väylä sivuaa Turun - 

Karjaan rautatietä ja noudattaa tämän korkeustasoja. Yleissuunnitelman 

I 	
yhteydessä selvitetään mandollisuuksia sekä rautatien että Koi II is"äylän 

leikkauksen syventämiseksi Hämeentien kohdal la. Samalla on tutkittava 

Kupittaan tavara-aseman tulevaa käyttöä sekä rautatien itäpuolel la olevan 

1 	teot 1 isuusalueen pistoraiteiden uudelleen jänjestetyä (kuva 28). 

1 	Moottoriväylä sijoitetaan niin lähelle rautatietä, kuin se tekniset ja tur- 

vallisuustekijät huomioon ottaen on mandollista. Tämän ansiosta maa-alueen 

tarve ja liikenteen aiheuttamat haitat minimoituvat. 

I 	Kupittaan aseman kohdalla Koi II isväylä rajoittuu rtatien lisäksi Nummen- 

mäen teot 1 isuusalueeseen, jonka kohdalle tulevat katujärjestelyt vaativat 

erikoisratkaisuja. Väylä rajoittuu myös Kupittaan Saven alueeseen, jonka 

1 	pakkolunastustoimi -fus sairaalakäyttöön on vireillä. Hämeentien 

leIla on purettava muutamia huonokuntoisia asuin- ja teot 1 isuusrakennuksia. 

1 	Aurajoen eteläpuolella Koi II is'iylä erkanee rautatien linjasta ja sivuaa 

1 
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samat la rakenteilla olevaa yl  oppi laskylää. Li ittymäjärjestelyt ja asema-

kaavalliset katujärjestelyt selvitetään tarkemmin yleissuunnittelun yhtey-

dessä. Aurajoen pohjoisrannalla väylä ylittää Turun - Toijalan rautatien 

Hankkijan ja Barker-Littoisten teollisuuslaitosten välistä. Väylä lienee 

tilanahtauden vuoksi ainakin osittain rakennettava siltana. Raunistulan 

omakotialueen kohdalta tieatueeHe jää useita vanhoja omakotirakennuksia. 

Koillisväytän ja Pohjoisväylän liittymän muoto selvitetään yksityiskohtai-

semmin yleissuunnitteluvaiheessa samoin mandollinen väylävaraus Ii ittymästä 

itään. Liittymäalueen etetäpuolelle rakennetaan Raunistulan yhteiskoulu, 

joka rajoittaa väylä- ja Ii ittymäaluetta. Tiealueel te ei tältä kohdalla 

jääne merkittäviä rakenteita. 

Maaperä väytän kohdat la on moreeriia Hämeentien lähistöllä sekä Raunistulan 

omakotialueet la. Muilta osin maaperä on savikkoa (kuva 33). 

Eri suunnitteluvaiheissaontutkittu Koillisväytälleuseita sijaintivaihto-

ehtoja, joista tärkein on rautatien länsipuolelta Kupittaan aseman yli kul-

keva linja. Tämän vaikeutena ovat risteysjärjestetyt raviradan kohdat ta, 

ti lanahtaus raviradan ja yl iopistoalueen väliltä ja eritasoristei ly rauta-

teiden kanssa Aurajoen molemmin puolin. Lisäksi on tutkittu eri linja- 

vaihtoehtoja Raunistulan kohdalta. 
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KOILLIS- 
VÄYLÄ 
__ 	EHDOTETTU TIELINJA 

ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJA 

OMISTUSSUHTEET: 

YKSITYISEN OMISTAMA MAA 

J3 	VALTION OMISTAMA MAA 

SRK N OMISTAMA MAA 

KAUPUNGIN OMISTAMA MAA 

RAKENNUSTEN INVENTOINTI: 

______ 	ENNEN V 1950 RAKENNETTU 
ASUNTO-JA/TAI LIIKETALOALUE 

Lilliil 	JÄLKEEN V 1950 RAKENNETTU 
ASUNTO-JA TAI LIIKETALOALUE 

LLiLi1 	ENNEN V 1950 RAKENNETTU 
TEOLLISUUS-JA/TAI VARASTOALUE 

I'.: 	
JALKEEN V 1950 RAKENNETTU 
TEOLLISUUS-JA/TAI VARASTOALUE 
ENNEN V 1950 RAKENNETTU 
MUU ALUE 
JALKEEN V 1950 RAKENNETTU 
MUU ALUE 

AK 	KERROSTALOALUE 

AO 	OMAKOTI-TAI MUU PIENTALOALJE 

AR 	RIVITALOALUE 

AL 	LIIKETALOALUE 

ALK 	LIIKE-JA ASIJNTDKERROSTALOALUE 

T T 	TEOLLISUUSRAKENNIISALUE 

Tv 	VARASTORAKENNUSALUE 

TTV 	TEOLLISUUS-JA VARASTORAKENNUSALUE 

M 	AUTOHUOLTOASEMA 

YO 	OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN ALUE 

YT 	KUNNALLISTEKN. TILOJA SIS. RAKENNUSTEN ALUE 

TIEDOT PERUSTUVAT RAKENNUSLASKENTAAN JA MUIHIN TURUN 
KAUPUNGIN ASEMAKAAVAOSASTON TUTKIMUKSIIN 

'UTAKATVA 110 000 
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Pohjoisväylällä ymmärretään Piikkiön - Naantalin moottoritielinjasta tie- 

osuutta Satakunnantie - Raumantien ja Naantal intien Ii ittymä (kuva 29). 

Satakunnantien länsipuolella on lähes kilometrin matkalla jätetty omakoti- 

alueiden väliin rakentamaton alue, johon väylä sijoittuu. Vakka-Suomentien 

länsipuolel la tiea lue sivuaa teol 1 isuusaluetta. Li ittymäjärjestelyjen tar-

vitsema tila saattaa vaatia joidenkin teollisuusrakenteiden purkamista. 

Li ittymäjärjestelyjä Vakka-Suomentien ja rnoottoritieruudun luoteiskulman 

kohdalla selvitetään tarkemmin yleissuunnittelun yhteydessä. Moottoritieruu-

dun luoteiskulman länsipuolel la tiel inja yhtyy nykyiseen Naantalin Pikatien 

1 injaan. Maaperä väylän kohdal la on savikkoa koko tiepituuden osalta (kuva 

33). 

Väylän länsiosasta on tutkittu vaihtoehtoa, jossa Naantal intie jatkuisi 

Pahaniemen eteläpuol itse Pansion kautta länteen (tavoitesuunnitelman vaihto- 	1 
ehto A). Vaihtoehdosta on luovuttu valitun vaihtoehdon helpomman toteuttami- 

sen takia. 	 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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POHJOIS - 
VÄYLÄ 

29 
EHDOTETTU 	TIELINJA 

ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJA 

OMISTIJSSUHTEET: 

YKSITYISEN OMISTAMA MAA 

I3 VALTION OMISTAMA MAA 

EE SRK N OMISTAMA MAA 

KAUPUNGIN OMISTAMA MAA 

RAKENNUSTEN INVENTOINTI: 

______ 	ENNEN V. 1950 RAKENNETTU 
ASUNTO-JA/TAI LIIKETALOALUE 
JALK EEN V 1950 RAKENNETTU 
ASUNTO-JA'TAI LIIKE TALOALUE 

E•.• 	

ENNEN V 1950 RAKENNETTU 
TEOLLISUUS-JA/TAI VARASTOALUE 
JALKEEN V 1950 RAKENNETTU 
TEOLLISUUS-JA/TAI VARASTOALUE 
ENNEN V 1950 RAKENNETTU 
MUU ALUE 
JALKEEN V 1950 RAKENNETTU 
MUU ALUE 

AK KERROSTALOALUE 

Ao OMAKOTI-TAI MUU PIENTALOALUE 

4R RIVITALOALUE 

AL LIIKETALOALUE 

AT MAATILAN 	TALOUSKESKUS 

T T TEOLLISUUSRAKENNIJSALUE 

Tv VARASTORAKENNUSALUE 

TTV TEOLLISUUS-JA VARASTORAKENNUSALUE 

LM AUTOHUOLTOASEMA 

ALK LIIKE-JA ASUNTOKERROSTALOALUE 

TIEDOT PERUSTUVAT RAKENNUSLASKENTAAN JA MUIHIN TURUN 
KAUPUNGIN ASEMAKAAVAOSASTON TUTKIMUKSIIN 

MITTAKAAVA L10000 

57 

1 

l 
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4.4.3 	Naantalintie 

Väylä on Pohjoisväylän jatkeena Raumantien Ii ittymästä länteen Raisionlah-

del le saakka (kuva 30). 

Väylä sijaitsee esitetyHä kohdalla enimmäkseen rakentamattomassa maastos-

sa pääasiassa jo useita vuosia sitten tutkitul la paikalla. Itäosassa väylä 

sivuaa pohjoispuolelta rakenteilla olevaa kerrostaloaiuet -t-a, jota eteläpuo-

lelta rajoittaa rautatie. 

Raisionjoen länsipuolel la väylä al ittaa Uudenkaupungin - Turun rautatien. 

Väylän ja ns. Kehäkadun liittymäjärjestelyt ja Khäkadun yksityiskohtainen 

sijainti on tarkemmin tutkittava yteissuunnittelun yhteydessä. 

Rautatien länsipuolel la tien 1 injaus noudattaa vaikean maaston muotoja, ja 

sitä voidaan tarvittaessa parantaa massatäiden osuutta lisäämällä. 

Raisionlanden itäpuolel la väylä ylittää uuden Raisionlanden sataman raide-

varaukset. Raisionlanden väylä ylittää Nesteentien eteläpuolelta. 

Maaperä väylän kohdalla vaihtelee savikosta kai 1 ioon. Raisionjoen kohta ja 

rautatien al itus ovat geotekni 1 lisesti vaikeimmat kohdat (kuva 33). 

Naantalintien osalta on tutkittu toista, eteläisempää vaihtoehtoa (vrt. ed. 

kohta ja tavoitesuunnitelman vaihftehto A). Lisäksi on tutkittu Raisionlah-

den ylitysmandollisuuksia Nesteentien kohdalla. Tästä on luovuttu tvl:n Tu-

run piirin tutkimuksiin perustuen huonon 1 injauksen, Ii ittymäjärjestelyjen 

ja geoteknisten syiden takia. 
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NAANTALINTI E 
EHDOTETTU 	UELINJA 

AK 	KERROSTALOALUE 

-- - ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJA Ao 	OMAKOTI- TAI MUU PIENTALOALUE 

OMISTUSSUTEET: AT 	MAATUAN TALOUSKESKUS 

YKSITYISEN OMISTAMA MAA AV 	ASLUN-JA KASVITARHARAKEN- 
NUKSIA 

VALTION OMISTAMA MAA TT 	TEOLLISUUTRAKENNUSALUE 

SRK N OMISTAMA MAA TIEDOT PERUSTUVAT RAKENNUSLASKENTAAN 
RAJAAMMOA JA MUIHIN TURUN 	KAUPUNGIN ASEMAKAAVA 
ALUE KAUPUNGIN OMISTAMA MAA 

OSASTON 	TUTKIMUKSIIN 

RAKENNUSTEN INVENTOINTI MITTAKAAVA 	1:10000 

ENNEN V 1950 RAKENNETTU 
• ASUNTO-JA/TAI LIIKETALOALUE 

JALKEEN V 1950 RAKENNETTU 
ASUNTO-JA'TAI LIIKETALOALUE 
ENNEN V 1950 RAKENNETTU 
TEOLLISUUS-JA/TAI VARASTOALUE 
JALKEEN V 1950 RAKENNETTU 
TEOLLISUUS-JA/TAI VARASTOALUE ______ ENNEN V. 1950 RAKENNETTU 
MUU ALUE 
JALKEEN V 1950 RAKENNETTU 
MUU ALUE 



4.4.4Ete!ävä!ä 

Väylällä tarkoitetaan n'oottoritieosuutta Kupittaan asemalta Pi ikkiön suun-

taan Turun ja Kaarinan väliset le rajalle (kuva 31). 

Kupittaan aseman eteläpuolella väylä yi ittää Turun - Karjaan rautatien. 

Ylityskohdan ja aseman välimaastossa väylä sijoittuu melko uuden pienteol-

1 isuusalueen kohdal te, eikä ratkaisussa voida välttää useiden teollisuus- 

rakenteiden jäärnistä tiealueelle, joka tosin ensimmäisessä vaiheessa käsit-

tää vain moottoritiealueen. Myöhemmässä vaiheessa liittymäjärjestelyt vaa-

tivat vielä 1 isätilaa. Yleissuunnittelun yhteydessä on selvitettävä tiet in-

jan edullisin sijainti liikennetarve huomioon ottaen. Rautatien ylitys on 

esitetyt lä kohdat ta maaston muodon johdosta helppo järjestää. 

Rautatien eteläpuolella tielinja sijoittuu pääasiassa rakentamattomalle 

alueelle. Linja on sijoitettu geoteknisistä syistä Jaaninojaa rajaavien 

kukkuloiden itärinteille. Huhkolan kohdalla tiealueelfe jää kaksi omakoti-

taloa. 

Tiet injaa sivuavat painanteet ovat savikkoja ja korkeat kohdat avokal iota 

(kuva 33). 

Eteläväylän pohjoisosassa on harkittu edellä Koi II isväylää koskevassa koh-

dassa mainittua rautatien länsipuol ista vaihtoehtoa. Väylän eteläosa ja 

sen jatke noudattavat pääpiirteissään tvl:n Turun piirissä aiemmin tutkit-

tua linjaa. 
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ET E LAVAYLA 
EHDOTETTU TIELINJA 	 TIEDOT PERUSTUVAT RAKENNUS- 

LASKENTAAN JA MUIHIN TURUN 
ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJA 	KAUPUNGIN ASEMAKAAVAOSASTON 

TUTKIMUKSIIN 
OMISTUSSIJHTEET: 

YKSITYISEN OMISTAMA MAA 	MITTAKAAVA 1.10 000 

EiJ E13 	VALTION OMISTAMA MAA 

SRKN OMISTAMA MAA 

RAJAAMALOU KAUPUNGIN OMISTAMA MAA ALUE 

RAKENNUSTEN INVENTOINTI: 

ENNEN V 1950 RAKENNETTU 
ASUNTO-JA/TAI LIIKETALOALUE 
JALKEEN V 1950 RAKENNETTU LIi 
ENNEN V 1950 RAKENNETTU 
TEOLLISUUS-JA/TAI VARASTOALUE 
JALKEEN V 1950 RAKENNETTU 
TEOLLISUUS-JA/TAI VARASTOALUE 
ENNEN V. 1950 RAKENNETTU 
MUU ALUE 
JALKEEN V 1950 RAKENNETTU 
MUU ALUE 

O 	OMAKOTI-TAI MUU PIENTALOALUE 

AR 	RIVITALOALUE 

AT 	MAATILAN TALOUSKESKUS 

T T 	TEOLLISUUSRAKENN(I5ALUE 

Tv 	VARASTORAKENNUSALUE 

TTV 	TEOLLISUUS-JA VARASTORAKENNUSALUE 
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4.4.5 	Eteläkaari 

Eteläkaarel la tarkoitetaan Turun keskeistä aluetta kiertävän kehäkadun etelä- 

ja itäosaa Ilpoisista Pääskyvuoren pohjoispuolelle (kuva 32). 

Väyläosa Ilpoisista Uudenmaantielle Skanssinrnäen liittymään sijoittuu lähes 

rakentamattomal le alueelle. Skanssinmäen Ii ittymäjärjestelyt Ii ittyvät Uuden- 

maantien parantamissuunnitelmaan. Li ittymän itäpuoleila väylä sivuaa hautaus-

maa-aluetta ja ylittää sen itäpuolella rakentamattomalla alueella Eteläväylän 

ja Jaaninojan. 

Jaaninojan koi II ispuolel la väyläl mia noudattaa Lausteen asemakaava-alueen mu-

kaista linjaa. Tämän pohjoispuolella linja kääntyy jyrkästi luoteeseen yht-

täen Pääskyvuoren pohjoispuolella Turun - Karjaan rautatien ja Littoistentien. 

Linjan sijainti mandollistaa väylän pohjoispuolehta olevan Pääskyvuoren alueen 

käyttöönoton asuntotuotanto-ohjelman mukaisesti. 

Maaperä Skanssinmäen kohdalla on moreenia, muilta osin vaihtetevasti savikkoa 

ja kai 1 iota (kuva 33). 

Väylätinjan itäkulmassa on tutkittu myös suoraviivaisempaa vaihtoehtoa, josta 

on luovuttu asemakaavaan liittyvien tekijöiden takia. 
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ETELA- 1 
- IRMKI 

- y 	II I--- EHDOTETTU 	TIELINJA 

Ii - 	- ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJA 

OMISTUSSUI-1TEET: 

E13 	YKSITYISEN OMISTAMA MAA 

VALTION OMISTAMA MAA 

N OMISTAMA MAA I SRK 

RAJAAEIATON KAUPUNGIN OMISTAMA MAA ALUE ii 
RAKENNUSTEN 	NVENTOINTI: II 

1 _____ 	ENNEN V. 1950 RAKENNETTU 
ASUNTO-JA/TAI LIIKETALOALUE Ii JALKEENV 1950 RAKENNETTU 

: 	ENNEN V 1950 RAKENNETTU 	 Ii 

I 	TEOLLISUUS-JA/TAI VARASTOALUE 	 . 
______ 	JALKEEN V 1950 RAKENNETTU 

TEOLLISUUS-JA/TAI VARASTOALUE 	
- ENNEN V 1950 RAKENNETTU 

L±±I±IJ 	MUUALUE 
i 	JÄLKEEN V 1950 RAKENNETTU 	 1 	. I MUU ALUE 	

/ 
AO 	OMAKOTI- TAI MUU PIENTALOALUE 	 / 
AL 	LIIKETALOALUE 	

/ / 
'N 

Ar 	MAATILAN TALOUSKESKUS 

1  
TT 	TEOLLISUUSRAKENNUSALUE 	 i-.--i. 	/ / 	- 	._- 

VAPASTORAKENNUSALUE 

TTV 	TEOLLISUUS-JA VARASTORAKENNUSALUE 

RH 	

LOMA AIJNTORAKENJNULALIJE 

ii TIEDO PERUETUVA RAKENNJC AIEI T/A JA 
ASLMAKAA;A 	

TTT 	
./ 

Itt: \\ 
- 	

:»7 
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5. 	TAVOITESUUNNITELMAN TARKISTUS 

5.1 	Tarkistustarve 

Turun alustava yleiskaavaluonnos ja siihen perustuva liikenteen tavoitesuun-

nitelma vuodeksi 2000 valmistuivat maaliskuussa 1968. Nyt esitettävä lii-

kenteen tavoitesuunniteirnan tarkistus on katsottu aiheelliseksi seuraavista 

syistä: 

- Toukokuussa v. 1968 valmistui Lounais-Suomen Seutukaaval i iton laatima run-

kokaava vuodeksi 2010. 

- Lopullinen yleiskaavaluonnos valmistui vuoden 1969 alkupuoliskolla. Lii-

kenteen tavoitesuunniteirna on yleiskaavan ei imel 1 inen osa. 

- Toukokuussa 1968 suoritetussa Ii ikennöitävyysanalyysissä ilmeni tavoite- 

verkon toiminnassa joitakin puutteita. 

I 	- Liikenteen jatkosuunnittelua varten on vaiherakentamisselvityksen yhteydes- 

sä suoritettu Ii ikennernal t in testaus vertaamal la mallin mukaan laskettuja 

nykytilanteen liikennemääriä todellisiin liikennemääriin. Testaustulosten 

1 	perusteella voidaan arvioida myös tavoitesuunnitelmassa käytetyn liikenne- 

mallin paikkansapitävyyttä. 

- Liikennesuunnittelua on jatkettu vuoden 1969 alussa valmistuneella toteut-

tamisohjelmalla (1975) ja käsillä olevalla kehittämissuunnitelmalla (1980). 

Näiden suunnitelmien yhteydessä on perehdytty lähemmin tavoiteverkon raken-

tamiseen liittyviin kysymyksiin. 

5.2 	Tarkistukset 

Vuonna 1968 vaimistuneessa tavoitesuunnitelmassa on tarkasteltu kaikkiaan 

viittä yleiskaavoittajan ja Lounais-Suomen Seutukaavali iton laatimaa maan-

käyttövaihtoehtoa vuodeksi 2000. Yleiskaavoittajan laatimat kolme maan-

käyttövaihtoehtoa ovat keskusta- ja Turku-hakuisempia kuin Seutukaavaliiton 

kaksi vaihtoehtoa, joissa ympäristökuntien osuutta on painotettu enemmän. 

Ehdotettu tavoiteverkkp on Turun osalta tehty 15.3.1968 päivättyyn alusta-

vaan yleiskaavaluonnokseen (rnaankäyttövaihtoehto lB) liittyen. Vuonna 1969 
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valmistuneen lopullisen yleiskaavaluonnoksen rnaankäyttö on vuoteen 1980 asti 

päätieverkon kannalta tarkasteltuna sama kuin atustavassa luonnoksessa. 

Vuoden 2000 tilanteessa nämä kaksi ennustetta eroavat toisistaan hieman eneni-

män (kuvat 43 ... 46). Turun kokonaismitoitus (v. 2000) on käytännöllisesti 

katsoen sama, mutta kaupungin eri osien painotus on jonkin verran muuttunut 

(kuva 34). Moottoritieverkon periaatteen kannalta tarkasteltuna ei muutok-

silla ole merkitystä, mutta muiden pääteiden sijaintiin ne jossain määrin 

vaikuttavat. Pääkatuluokkaisten väylien tarkistus tapahtuu luontevimmin tar-

kemman maankäyttösuunnittelun yhteydessä (dispositiokaavat). 

5.2.2 	Runkokaavan tavoiteli ikenneverkko 

Lounais-Suomen Seutukaaval i iton laatimassa runkokaavassa vuodeksi 2010 esi-

tetty tavoitetieverkko on pääjärjestelmän osalta lähes samanlainen kuin 

yleiskaavan tavoitesuunnitelmassa esitetty. Tärkeimmät erot ovat seuraavat 

(kuva 35). 

- Yleiskaavan tavoitesuunnitelmassa suuntautuu Satakunnantie pääkatuna Mä-

likkälän kohdalla miltei pohjoiseen. Nykyinen Satakunnantie jatkuisi 

alempiluokkaisena. Runkokaavassa Satakunnantie on nykyisellä paikallaan. 

- Nykyisen ohikulkutien ja keskustan väliin kaavailtu kehätie (Pohjoiskaari) 

on runkokaavassa lähempänä keskustaa kuin yleiskaavassa. Edelliseen on 

kuitenkin merkitty varaus kehätien sijoittamisesta kauemmas keskustasta. 

Pääli ikennejärjestelmän toimintaperiaatteen kannalta lienee runkokaavassa 

esitetty vaihtoehto tarkoituksenmukainen, joskin se aiheuttaa häiriötä 

alueen asutukselle. Yleiskaavan vaihtoehdossa esitetty kaari palvelee 

paremmin Pansion aluetta mutta huonommin Itä-Turkuun kaavoittuvaa suurta 

eI uekeskusta. 

- Moottoritieruudun koi 1 1 isku Imasta Hämeenlinnan suuntaan ei runkokaavassa 

toisin kuin yleiskaavassa ole esitetty yhteyttä. 

- Paraisiin on esitetty runkokaavassa moottoritie Hirvensalon kautta. 

- Runkokaavassa on esitetty varaus Paraistentien jatkamiseksi Hämeentien ja 

ohikulkutien risteykseen. 

- Myös Hirvensalossa on moottoritien sijainnin suhteen eroavuuksia. Ratkai-

suihin liittyvät maankäyttösuunnitelmat ovat kuitenkin vielä kesken. 
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1 	 KUVA 35 	RUNKOKAAVAAN JA YLEISKAAVAAN LHTTYVIEN TAVOITEVERKKOJEN VERTAILU. 

Lounais-Suomen Seutukaaval 1 iton laatiman runkokaavan mukainen tavoiteverkko on periaatteel-

I taan sama kuin Turun kaupunkiseudun tieverkkosuunnitelmassa on esitetty. Verkoissa havait-

tavia eroja on lueteltu tekstissä. 



-92- 

	 II 
II 

2Tavo!tejrjestelmän2er!aattee!l!nento!rninta 

Keskustaa mpäröivä moottoritieruutu on tarkoitettu väl ittämään ensisijai-

sesti kaupunkialueen ulkopuolelta keskustaan ja sen ympäristöön tulevaa 

liikennettä sekä keskustan ohittavaa liikennettä. Moottoritieruudun vie-

ressä olevien alueiden liikenteen on ajateltu toimivan kotrnel la tavalla: 

- Moottoritieruudun läheltä keskustaan tuleva liikenne ei käytä moottori-

tietä vaan risteää sen eritasoisesti. 

- Kaupungin vierekkäisten osien (sektoreiden) liikenne ei myöskään käytä 

moottoritietä vaan kulkee kehätietä (kaar -t-a) ja muita alempiasteisia tei- 

tä pitkin. 

- Kauemmaksi (esim. keskusta-alueen vastakkaiselle puolelle) pyrkivä liiken-

ne sen sijaan kulkee moottoritietä. 

Kaupungin eri sektoreiden maankäyttö ja alemman asteen väylästö olisi suun-

niteltava ja toteutettava siten, että järjestelmä toimisi edellä esitetyllä 

tavalla. Moottoritieruudun kapasiteetl - i on riittävä vain silloin, kun ly-

hytmatkaisen (alle 2 km) liikenteen valtaosan on edullisinta käyttää alem-

piasteisia yhteyksiä moottoriteiden asemasta. Tämän vuoksi olisi mitä tär-

keintä, että kaupungin eri osia ei rakennettaisi vain yleiskaavaan perustu-

via yksityisiä "postimerkki kaavoja" vahvistamal la vaan tekemällä ensin kau-

pungin osien (sektoreiden) tarkemmat kokonaissuunnitelmat. 

5.2-- 

Turun kaupunkiseudun moottoritieverkko muodostuu tavoitesuunnitelmaraportin 

mukaan 1 ja II luokan moottoriteistä. Edetiiset tiet suunnitellaan suurta 

(120 km/h) ohjenopeutta käyttäen. Jälkimmäiset ovat luonteeltaan ns. moot-

torikatuja, jotka suunnitellaan pienempiä (70 ... 80 km/h) ohjenopeuksia 

käyttäen. Turun keskustaa yrnpäröivä moottoritieruutu on tarkoitettu muodos-

tettavaksi II luokan rnoottoriteistä. 

Tavoiteverkon kriittisimmän osan liikennöitävyyden kannalta muodostaa moot-

toritieruutu liittymineen. Ruudun kuormtus ja liikenteen syöttö keskustaan 

ovat tieverkkosuunnittelussa olleet tasa iset, mutta eräät lähekkäin olevat 

eritasoliittymät, suuret kääntyvät liikennevirrat ja ramppien päissä olevat 

kuormitetut tasoli ittymät aiheuttavat aikaisemmin tehtyjen laskelmien mukaan 

II 
II 
II 
II 
1 
1 
1 

1 
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KUVA 36 	TAVOITEJRJESTELMÄN TOIMINTA 

Liikenteen kasvun aiheuttamat ongelmat voidaan pitkällä tähtäyksellä ratkaista rakentamalla 

kuvan esittämään toimintaideaan perustuva päätieverkko ja sitä täydentävä alemman asteen tie-

verkko. Vain pitempimatkainen (yli 2 km) liikenne käyttää keskustaa ympäröivaa moottoritie- 

ruutua. 

kapasiteetinylityksiä. Kri ittiset kohdat ja niihin suositeltavat parannus- 

ehdotukset ovat seuraavat: 

- Aurajoen yi itys moottoritieruudun lounaisnurkassa moottoritiel lä tarvittai- 

siin Aurajoen kohdalla 5 + 5 ajokaistaa, jolloin ramppien päissä olevien 

taso 1 i ittymien kapasiteetti ei ri itä. Tilannetta voitaneen parantaa vain 

rakentamalla 1 isäyhteys Aurajoen yli ja siten jäsennöimäl lä liikennettä. 

Se voitaisiin rakentaa joko Turun satama-alueelta Korppolaismäkeen tai 

Tiilentekijäntien jatkeeksi. 

- Moottoritieruudun koi II isnurkassa, lähinnä Tampereentien ja Satakunnantien 

väliin rakennettaval la moottoritieosuudel la, on kapasiteettiva i keuksia, 

koska erkanevat ja liittyvät virrat risteävät moneen kertaan liian lyhyel-

lä matkalla. Tilannetta voitaneen parantaa si irtämäl lä Satakunnantien 

kohdalla oleva liittymä moottoritieruudun pohjoissivun puoliväliin. Rat-

kaisu on kuitenkin riippuvainen mm. Tampereentien liikenteen syötöstä 

keskutaan, joten koko ruudun koi II isnurkka olisi yleissuunnitteluvaihees-

sa ratkaistava kokonaisuutena. 



-94- 

- Koi II isväylän keskipaikkei 1 la on moottoritien ramppien tasol i ittymissä ka-

pasiteettivaikeuksia. Lopullisen yleiskaavaluonnoksen mukaan asutuksen 

painopiste siirtyy kuitenkin pohjoisemmaksi. Uusi katuyhteys Aurajoen ja 

rautatien välistä koilliseen pienentää Nummen liittymän kuormitusta. Koil-

lisnurkasta Hämeenlinnan suuntaan ehdotettu moottoritie lienee syytä vara-

ta vain pääkatuluokkaisena. Välikehätien eli kaaren siirtäminen lähemmäksi 

keskustaa olisi omiaan edistämään järjestelmän toimivuutta, mutta tähän 

ovat mandollisuudet monin paikoin vähäiset. 

- Paraistentien ja tulevan Turku - Helsinki -moottoritien liittymän kapasi-

teetti yl ittyy aikaisemmin tehtyjen laskelmien mukaan. Kun Koi II isväylän 

yleissuunnitteluvaiheessa jouduttaneen suorittamaan verkon yksityiskohtai-

sempi toimivuustarkastelu liikenteen sijoitteluineen, olisi samalla ki in-

nitettävä huomiota Paraistentien Ii ittymän periaateratkaisuun. Nykyisel-

lään syntyy Ii ittymän ja Eteläkaaren välille epäedul 1 inen sekottumisti lan-

ne. 

Tieverkon kapasiteel- in riittävyys ei kuitenkaan yksinään takaa verkon toimi-

vuutta. Moottoritieruudussa on hyvin lähekkäin monimutkaisia eritasoliitty-

miä, joissa autoilija helposti menettää suuntavaistonsa ja eksyy tai joutuu 

liian nopeasti (turvallisuuden vaarantaen) tekemään reitinval intaan Ii it-

tyviä päätöksiä ja ajosuorituksia. Erään arvion (Strassenverkehrsteknik 

11/12-68) mukaan 85 % kaupungIn liikenneverkossa ajavista autoilijoista 

tuntee tien, loput selviävät karttojen ja viitoituksen varassa tai ovat ek-

syksissä. Yleissuunnitteluvaiheessa verkon toimivuutta tutkittaessa olisi 

vielä varmistuttava siitä, että Ii ittymien väl it ovat vi itoituksen kannal-

ta kyllin pitkät. 

Liikenteen tavoitesuunnitelma koskee vain pääl i ikenneverkkoa. Kuitenkin 

joudutaan samalla esittämään vaatimuksia myös alemman asteen väylästön suun-

nittelul le: 

- Pää! i ikenneverkol la on tietty maksimi Ii ittymätiheys 

- Pääliikennejärjestelmässä on tehty varsin pitkälle meneviä oletuksia alu-

eiden lii kenteel 1 isestä toimivuudesta, esim. liikenteen suuntautumisesta 

eriasteisille väylille. 
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1 
I 	Alemman asteen väylästö on sen vuoksi rakennettava kokonaisuuden osaksi ja 

pääjärjestelmän toiminnan täydentäjäksi. Toisaalta alemman asteen väylät 

muodostavat maankäytön toiminnalliset rungot. Sekä maankäytön että liiken-

teen suunnittelua olisi tämän vuoksi jatkettava taatimalla erityiset kaupun-

g i nosakaavat. 

1 
1 	5.3 	Tarvittavat muutokset ja 1 isäselvitykset 

Kuvassa 37 on esitetty edellä käsiteltyjen korjausehdotusten ja näkökohtien I mukaan tarkistettu tie- ja katuverkon tavoitesuunnitelma. 	Tärkeimmät muu- 

ovat seuraavat: 

I
tokset 

- Turun pohjoisosan tieverkkoa on tarkistettu maankäyttöön tul teiden muu- 

I tosten johdosta. 

- Kaaren (väl ikehän) paikkaa on muutamissa kohdissa muutettu mm. asemakaa- 

1 voista johtuvien tarkistusten vuoksi. 

- Moottoritieruudun pohjoissivun 	liittymää on siirretty hieman 	länteen. 

tieverkkoa 	tarkistuksen - Hirvensalon 	on yleiskaavan 	yhteydessä muutettu 

painopisteen siirryttyä saaren pohjoisosaan. 

I
maankäytön 

- Mikäli 	Hirvensalo rakennetaan yleiskaavassa esitetyt lä tehokkuudel la, on 

Turun kaakkoisosaan rakennettava yksi 	siltayhteys 	lisää. 

I 	Tavoiteverkko edustaa järjestelmänä periaateratkaisua, jossa väyl ien tar- 

kernpi sijainti sekä liittymien muotoja sijainti tutkitaan tarkemmin väylien 

yleissuunnitteluvaiheessa tai muun rakentamisen vaatiessa. Ensimmäiseksi 

1 	joudutaan tarkemmin suunnittelemaan moottoritieruudun koil lissivu. Tämän 

yhteydessä olisi tutkittava tarkemmin keskusta-alueelta olevan moottoritie- 

verkon toiminnat Ii nen taso , va iherakentaminen, yksityiskohta i semmat Ii it-

tyrnä-, rinnakkaistie- yms. järjestelyt ja liikenteen opastuksen asettamat 

vaatimukset. Para istentien pohjoi sosan Ii ittymäjärjestelyt olisi täl löin 

myös ratkaistava. Naantalintien yleissuunnittelun yhteydessä olisi vielä 

mandollista tutkia aikaisemmin esillä ollut eteläisempi vaihtoehto. 

Tie- ja katuverkon suunnitelmallisen rakentamisen kannalta olisi välttämä-

töntä laatia kaupungin eri osien tarkemat rnaankäyttösuunnitetmat (esim. 

1 
1 
1 
1 
1 
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	 1 

1 
1:5000). Tällöin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota mm. kaaren (väli-

kehätien) sijoittamiseen siten, että se mandollisimman hyvin tukee moottori- 

tieverkon toimintaa. Maankäy -ttö olisi suunniteltava siten, että eri alueet 	1 
toimivat Ii ikenteel 1 isesti kokonaisjärjesi -elmää tukien. 

1 
1 
II 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
6. 	TOIMENPIDESUOSITUKSET 

6.1 	Tie- ja katuverkon kehittäminen 1970...80 

Tie- ja katuverkon kehiti -ämissuunnittelun tavoitteena on ollut ensi vuosi- 

1 

	

	kymmenen Ii ikennetarpeen osoi -I-taminen sekä niiden toimenpidemandol 1 isuuk- 

sien selvittäminen, joita pääväylästössä tämän pohjalta on olemassa. Näin 

1 

	

	ollen se suositus, joka väylästön kehittämiseksi voidaan antaa, sisältyy 

lähinnä edel lä esitettyihin selvityksi in ja testauksi in. Testauksen yhtey- 

I dess on kuitenkin laadittu myös ajoitusvaihtoehtoja, jotka osoittavat 

pääväylästön kehittämisen suunnan ja auttavat toteuttamisohjelman laatimi-

sessa. 

Testauksessa on 	saatu eri 	kriteerien perusteel la 	kohtei lie tietyt aikara- 

1 jat, 	jotka osoittavat tarpeellista, 	kannattavaa ja mandollista toteutta- 

misajankohtaa. Tätä yhteenvetotaulukkoa hyväksi 	käyttäen ja samalla tar- 

1 kastel len kokonaisohjelman edul 1 isuutta sekä pyrkien noudattamaan resurs- 

sirajoja ja 	suhteellisen tasaista rakentamistoimintaa on 	laadittu 	suositus 

1 kehit -t-ämissuunnitelmaksi, 	joka on esitetty kuvassa 	39. 	Viimeisen viisivuo- 

tiskauden tarkastelu ei 	kuitenkaan ole täydellinen, 	vaan 	se sisältää vain 

ajanjakson v. 	1970.. .80 toimenpiteitä täydentäviä parannuksia. 	Kohteiden I sijainti on esitetty kuvassa 38 ja tieverkon toteutuminen pitkällä tähtäyk- 

sellä 	kuvassa 27. 	Suositellun 	kehittämissuunnitelman 	keskimääräisiä raken- 

I tamiskustannuksia on verrattu 	koimivuotiskausittain 	resurssivaihtoehtoihin 

kuvassa 40. 

1 
Kehittämissuunnitelmaksi 	on esitetty yksityiskohtaisemmassa 	sitmiittelija- 

raportissa (B-raportissa) toinen vaihtoehto, 	jossa Koi II isväylän rakenta- 

minen on 	siirretty v. 	1976.. .78. 	Täl löin on 	keskustan 	Ii ikenteeli isen toi- 

I mivuuden säilyttämiseksi 	rakennettava Kasarminkatu v. 	l972...73 ja Puis- 

tokadun jatke v. 	1974...75. Jotta moottoritien Naantali 	- Piikkiö toteut- 

I 
tamisaikataulu ei 	viivästyisi, on Naantal intien osuus Nesteentie - Rauman- 

tie 	1974.. 	Täl rakennettava v. 	.75. 	löin tulee kysymykseen Naantal intien 

rakentaminen ensimmäisessä vaiheessa moottoritien toisena ajoratana ja 

täydentäminen moottoritieksi 	voisi 	tapahtua n. v. 	1982.. .83. Tässä vaihto- 

ehdossa on esitetty myös Paraistentien rakentaminen v. 	l978...79, 	Jolloin 

1 Yl ikylän 	Ii ittymää 	ei 	tarvita 	eritasoisena. 

ii 
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RAKENTAM 1 SKOHDE N:o 70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 78 -79 80-81 -82 -83 -84 -85 MMK 

SKARPPAKULLANTIE 

JÄTINTIE 

UUDENMAANTIE 

KOULUKATU 

RAISION JARJESTELYT 

1 

2 

3 

4 

5 - _____ _____ ____ _____ _____ _____ 

0.5 

0.9 

9.5 

1.2 

7.5 

— 

____ 

— 
— 

ITÄINEN PITKÄKATU 

IHALANTIE 

NAANTALINTIE 1 
ITÄINEN 	VAASANTIE 

HÄMEENTIE 

6 

7 

8 

9 

10 

- 

____ ____ ____ 

• 

1.0 

5.3 

12.0 

2.0 

2.0 

— 

____ 

— - 
— - 

- — 
- _____ 

SATAKUNNANTIE 

PANSIONTIE 

LUOLAVUORENTIE 

YLIOPISTONKATU 

LUONNONMAAN SILTA 

11 

1 2 

13 

1 4 

15 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

0.9 

1.6 

1.0 

0.2 

3.4 

- 
- 

- 

- ____ 

KAUSELAN 	LIITTYMÄ 

KOILLISVAYLÄ 

POHJOIS VÄYLA 

YLIKYLÄN LIITTYMÄ 

KASARMINKATU 

16 

17 

1 8 

19 

20 - 

— 
— 

— 

. 
1.3 

40.6 

7.7 

1.0 

3.1 _____ 

— 
— 

NAANTALINTIE ff 
PUISTOKATU 

ETELÄINEN PÄAKAT1J 

ETELÄVAYLÄ 

HÄMEENLINNANTIE 

21 

22 

23 

24 

25 ____ ____ ._L____ 

30.6 

1.8 

2.0 

17.1 

7.0 

POHJOINEN PÄÄKATU 

ETELÄKAARI 

PARAISTENTIE 

26 

27 

28 

____ 

— 

____ ____ 

2.0 

4.0 

13.7 

YHTEENSÄ MMK 23.2/7.7 90.9/13.0 66.8/11.1 180.9 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Li 
1 
1 
L 
1 
1 
1 
1 
1 

KUVA 39 	KEHITTÄMISKOHTEIDEN RAKENTAMISAIKATAULU 

1 
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Esitetyn kehittämisjärjestelmän perusteet la voidaan todeta, että pää- 

tieverkon kehittäminen vaatii t970-tuvulla jatkuvaa runsasta rakenta-

mista. Jotta oikea-aikaiselle väylästön toteuttamisel te saataisiin tuo-

duksi edet tytykset, on tärkeää atoittaa nimenomaan suurimpien kohtei-

den suunnittetu vätittömästi. Erityisesti moottoritieverkon suunnittetu 

on siksi taaja ja hankata tehtävä, että siihen on varattava riittävästi 

aikaa. Toisaalta on tärkeää, että toteuttamisohjelmia jatkettaessa ote-

taan huomioon nyt tehdyt setvitykset ja pyritään mandottisuuksien mu-

kaan noudattamaan edettä esitettyä ohjeeli ista aikataulua atkuosattaan. 

Suunnitetmien puute näet estää parantamistoimien siirtämisen vuosikym- 

menen atkupuol iskolle, vaikka siihen itmenisi tatoude! 1 isia mandoli isuuk-

siakin. Viivästymiset saattavat näin aiheuttaa tarvittavien investoin-

tien kasautumista ylivoimaisen suuriksi vuosikymmenen toputle. 

30 

> 

25 
-J 
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0) 

j15 

:< 
:< 

10 

uJ 

_ 7 
KEHtTTÄMTSSUUNNITELMA 

— — — — — 1 1 

— — — — — 1 
_uul__ 1 

— -____ _______ c nccHTOE TO  -- 

1 	 1 	_________________ _______________ ________________ _______________ ________________ _______________ 	1 	1 _______________ ________________ _________________ _________________ 1 	1 _________________ ________________ 

V 1970 	-73 	-76 	-79 	-82 	1985 

KUVA 40 	KEHI TMIUUUUNNITELMAN RAKENTAMISKUSTANNUKSEf RESURSSEIHIN VERRATTUNA 
Re5urssivaihtoehdot perustuvat pääväyl ien investointimäärärahojen teoreettisiin kasvuarvioi-
hn. Alempiluokkisten väylien rakentamiskustannukset sekä parannus- ja kunnossapitomenot 
evdt sisälly kuvan esittäm in kustannuksi in. Vuosiksi 1980... 1985 esitetyt kustannukset, 
ovat epätRydel 1 	ct. 
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6.2 	Toteuttamisohjelrnan tarkistus kehittämissuunnitelman erusteeHa 

Kuvassa 39 on esitetty päätie- ja katuverkon rakentamiskohteiden suosi-

teltu rakentamisajankohta sekä kustannukset v. 1970.. .85. Parantamis-

kohteina on testauksen yhteydessä esitetyt päätie- ja katuverkon osat, 

sekä lisäksi " Tie- ja katuverkon toteuttamisohjelrna 1975"- raportissa 

esitetyt pääkatuluokkaiset rakentamiskohteet. Eroavuudet tofeuttarnis-

ohjelmassa esitettyyn aikatauluun (em. raportti, kuva 22) ovat seuraavat: 

- Raision järjestelyjen (n:o 5) alkamisaikaa on lykätty vuodella (vuo 

teen 1972), koska yleissuunnittelu on vasta käynnistymässä ja mandol-

1 iSon rakentamisen alkaminen näin siirtyy. Valmistuminen on kuitenkin 

pysytetty ennallaan, joka merkitsee sitä, että työ tul isi tehdä kah-

dessa vuodessa. 

- lhalantie (n:o 7) on esitetty toteuttamisohjelman mukaisena, mutta kau-

pungin ja tvh:n osuudet on esitetty yhdessä. 

- Naantal intie (n:o 8) on siirretty myöhemäksi (vuosiin 1972.. .74) to-

teuttamismandollisuuksien (suunnittelu, rakentaminen) arvioinnin perus-

teel la. 

- Koillisväylä (n:o 17) on siirretty vuotta myöhemmäksi toteuttamismah-

dol 1 isuuksien perusteella. 

- Kasarminkatu (N.o 20) on siirretty selvästi myöhemmäksi (vuosiin 

l977...78), koska testauksen mukaisesti katuverkon liiknnöitävyys 

antaa siihen resurssien mukaisesti kiristetyssä ohjelmassa mandol Ii-

suuksia, jos Koillisväylä valmistuu edellä esitetyn mukaisesti mah-

dol 1 isimrnan pian. Jos Koi II isväylän rakentaminen siirtyy, on Kasarmin- 

katu tarpeen aikaisemmin. Katuverkon toimivuuden kannalta sen toteutta-

minen olisi tietysti suotavaa jo toteuttamisohjelman mukaisesti (vuo-

sina 1971...73). 

	

6.3 	Maankäytön kehittäminen liikenteen kannalta 

Tie- ja katuverkon kehittämissuunnittelua käynnistettäessä todettiin maan-

käytön samanaikaisen suunnittelun tarpeellisuus. Siltä osin työ on jäänyt 

puutteeli iseksi; liikenteen ja tavoitettavuuden kannalta edul 1 iset kehit-

tämisalueet on kuitenkin pyritty selvittämään. 
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Maankäytön ohjailussa olisi otettava huomioon kaupungin taloudelle aiheutu-

vat rasitukset, alueiden soveltuvuus tarkoitettuun käyttöönsä, toimenpitei-

den liittyminen kokonaisuuteen sekä tavoitteet viihtyisän ja toimivan kau-

pungin aikaansaamiseksi. Tästä seuraa, että mandollisesti kehitettävien 

alueiden kesken on suoritettava vertailuja ja testejä: on selvitettävä ne 

seuraukset, joita aiotuista toimenpiteistä aiheutuu kaupungille, asuntojen 

rakentaj i lie sekä uusille asukkaile. Tällainen vertailu olisi maankäytön 

kehittämissuunnitelrnan ensimmäinen vaihe. Siinä olisi otettava mukaan ver-

tailutekijöinä ainakin kaupungin ja yksityisten investoinnit, käyttökustan-

nukset ja arvostustekijät. 

Koska kysymys on keskeisesti kunnan taloudesta, olisi tarpeen niveitää maan-

käytön kehittämissuunnittelu toiminta- ja taloussuunnitteluun. 

Käyttäen hyväksi alueiden testausmenettelyä voidaan vai ita kehittämiskohteek-

si otettavat alueet. Maankäytön kehittämissuunnittelun toisena vaiheena 

näille laaditaan kaupunginosa- eli dispositiokaavat. Tämä sisältää esim. 

mittakaavassa 1:5 000 laadittavat suunnitelmat kaupunginosan kokoisen alu-

een toimintojen määrästä, sijainnista ja tarpeel 1 isesta teknisen huollon 

ja liikenteen järjestelmistä niin, että tuloksena on alueen käyttösuunni-

telma. Tämä on pohjana laadittavi lIe yksityiskohtaisi lie asemakaavoi lIe, 

joita tehdään sitä mukaa kuin eri alueet otetaan käyttöön rnaankäytön toteut-

tamisohjelman ja asuntotuotanto-ohjelman mukaan. 

Edellä olevan mukaisesti olisi Turkua ja sen lähikuntia varten tarpeen laa-

tia maankäytön kehittämissuunnitelma. Siinä selvitettäisiin alueiden rnandol-

1 isuudet eri toimintojen sijoittumisel le sekä käyttöönotosta aiheutuvat vä- 

1 ittömät ja toistuvat seuraukset. Ennen yksityiskohtaista detaljikaavoitus-

ta olisi kehitettävät alueet tutkittava laajempina aluekokonaisuuksina laa-

dittavien kaupunginosakaavojen puitteissa. 

6.3.2 	Suositeltavat kehittämisalueet liikenteen kannalta 

Liikenteen ja väylästön kannalta voidaan maankäytön ja kuljetusverkon yh-

teissuunnitteiulle asettaa mm. seuraavia yleisiä tavoitteita: 
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- Toimintojen sijoituksel la pyritään vähentämään syntyv 	liikennettä sekä 

sen aiheuttamia haittoja (melu, saaste, lii kennevahingot jne.) 

- Sijoitetaan toiminnat tieverkkoon nähden niiden aiheuttaman liikenteen 

määrän ja suuntautumisen mukaisesti 

- Pyritään hyödyntämään tehokkaasti käytettävissä oleva väylästön kapasi-

teetti 

- Pääväylien rajaamille alueille muodostetaan yhtenäisiä maankäyttöyksiköi-

tä, jotka voidaan kokonaan rauhoittaa läpikulkevalta liikenteeltä. Pää- 

väylien muodostamasta järjestelmästä on tällöin pidettävä kiinni, mutta 

alueen sisällä voidaan paikal l isväylät suunnitella joustavasti rnaankäytön 

mukaisesti (kuva 41). 

Turun kaupunkiseudulle voidaan edellä sanotun perusteella liikenteen väy-

lästön ja tavoitettavuuden kannalta kohdassa 2.2 esitettyjen inventointien 

perusteella esittää seuraavat suositukset: 

KUVA 41 	KAAVIOKUVA ALUEYKSIKÖN PERIAATTEESTA 
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- Asuntotuotanto olisi sijoitettava mandollisuuksien mukaan nykyisil le 

teajama-aluei lie sekä olemassa ja kehittei Itä olevien keskustojen välit-

tämään läheisyyteen. 

- Kuntien olisi harjoitettava työpaikkojen luomiseen tähtäävää aktiivista 

elinkeinojen kehittämispolitiikkaa. 

Turun kaupungin alueella voidaan suositella asuntotuotannon kehittämistä 

pohjoiselieja eteläiseitesektoriile(kuva42), koska 

- jo tehtyjen asuntotuotantopäätösten johdosta aiuei 1 le on muodostumassa 

aikaisemman rakennuskannan avulla alku alueyksiköi lie, 

- yleiskaavaiuonnoksen mukaisesti nämä sektorit muodostavat tiiviin, kes-

kustaan liittyvän rakenteen, jota jo vuoteen 1980 mennessä on esitetty 

täydennettäväksi, 

KUVA 42 	TURUN MAANKÄYTÖN ENSISIJAISET KEHITTÄMISKOHTEET LIIKENTEEN KANNALTA 

Turun maankäytön ensisijaiset kehittämiskohteet. Tulevan vuosikymmenen asuntotuotannon pää 

osa olisi mandollisuuksien mukaan sijoitettava Turun eteläisel le ja pohjoiselle lohkolle. 

Turun keskustan asutuksen säilyttäminen on myös suositeltavaa liikenteen kannalta. 
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- liikenteellinen tavoitettavuus on keskustan ja itäisen sektorin jälkeen 

tällä seuduHa paras, 

- liikenteellinen toimivuus on ehdotettujen parannusten jälkeen tyydyttävä 

ja jo päätetyt rakentamistoimenpiteet aiheuttavat pää- ja kokoojakatuver-

kon kehittämistarpeen, jo tom tehtäviä investointeja kannattaa käyttää 

tehokkaasti hyväksi ja 

- päätieverkko rajaa alueista suuralueyksiköitä, joista on mandollista muo-

dostaa riittävän suuria toiminnallisia ja liikenteellisiä kokonaisuuksia. 

6.4 	Lähivuosien suunnittel utehtävät 

Kuvassa 1 on esitetty jatkuvan liikennesuunnittelun periaate, jonka mukaan 

seuraavia 3 ... 5 vuotta koskeva tie- ja katuverkon toteuttamisohjelma olisi 

laadittava joka vuosi. Kehittämissuunnitelman pohjalta tämä tehtävä on ver -

rattain helppo. Kehittämissuunnitelma laaditaan vähintään viiden vuoden 

välein, seuraavan kerran siis viimeistään v. 1974. (Tavoitesuunnitelma uu-

sitaan tarvittaessa). Suurimpien kehittämissuunnitelmassa esitettyjen koh-

teiden toteuttaminen ajallaan edellyttää, että niiden yleissuunnittelu aloi-

tetaan välittömästi. 

Suunnittelutyötä on tarpeen täydentää myös muiden toimialojen avulla. Toi -

minta- ja taloussuunnittelu sekä maankäytön kehittämissuunnittelu ovat puut-

tuneet tästä ensimmäisestä suunnittelukierroksesta. Vasta niiden pohjalta 

nyt tehty työ voi Turun osalta asettua oikeisiin kehyksiin. 

6.4.2 	Suunnittelutehtävät 

Lähiajan liikennesuunnittelutehtävät olisivat toisaalta nyt tehtyä työtä 

täydentäviä ja toisaalta kehittämissuunnitelman pohJalta laadittavia yksi-

tyiskohtaisempia projekteja. 

Välittömästi ovat tarpeellisia: 
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- Keskustasuunnitteluun liittyvä keskustan Ii ikennesuunnittelu katujärjes-

telyjen, raitisi-on ja pysäköinnin selvittämiseksi. 

<ESKUSTAI •ANKÄYTÖN 
JA LII KL:[FEEN 1 NVEN-
TOINTI 

- KAAVRT 

- TENJ 'T SUUIVI 1 TELI1AT 

- RAK. LASKEFITA 

- LIs;TuTKIuKsET 

TOIMI NTOJ EN 

S 1 JOI TTAF.I IV-

VAIHTOEHDOT 

KATU' ERKOFI, RA 1 T 1 STON 

JA PYSÄKÖIDI1IN PERI-

AATEVA I HTOEHDOT 

KESKUSTAN i.IAANKÄY-

TON JA KULKULAITOS-

TEN KEHITTÄMISPOLI-

T 1 1 KKA 

KESKUSTAN RUNKOSUUN-

NITELMA V 2000 JA 

KEH ITTÄMI SSELV ITYS 

970 - 80 

- Joukkol 1 ikenteen suunnittelu, jossa nykyti lanteen selvityksen perusteella 

ennustetun kehityksen mukaan laaditaan kokonaissuunnitelma joukkoli iken-

teen kehittämisestä. 

NYKY 1 N[N 
JOUKKOL 1 1 KEIFNE-
KALUSTO 

LINJOJEN KUORI.IITUS 
JA PALVELUTASO 

LINJAVERKOSTO JA 
ALUEIDEN VÄLISET 
MATKUSTAJAV IRRAT 
(ENNUSTE INEEN) 

JOUKKOLI IKENNE-
J ÄRJ ESTELMÄN 
VAI HTOEHDOT 

VAIJ-ifOEHTOJEN TES-
TAUS: 
- PALVELUTASO 

- KANNATTAVUUS  

JOUKKOLI I KENIJE-
J ÄRJ ESTELMÄN 
K[H. SUUNNITELMA 

SUOSITUS JOUKKO- 
LIIKENTEEN UUDEL-
LEENJÄRJESTELY 1 STÄ 

FIAANKÄYTÖN JA 
VÄYLÄSTÖN KEHIT- 
TÄFII SSUUNNITELItA 

- Kaupunginosakaavojen yhteydessä suunnitellaan alempi katuverkko maankäyttö-

suunnittelun kanssa yhdessä ja aluekokonaisuus kerrallaan. 

YLE 1 SKAA VAN MAAN- 
OSA-ALUL 1 IJNi7FAKS 1 1 I - 

KÄYTTÖ- JA LIIKENNE- ALUEVERTAILU JA 
JA MINIFIIKERROSALAT 

SUUNN 1 TELMA ALUEIDEN ALUSTAVA TOIF1INNOITtAIl, 	 r KAYTTÖÖNOTTO- TIE- JA KATUVERKON 	T 	LIIKUTELTAVA KERROS- 	
JERJESTYS KEH ITTÄMI SSUUNNI - 

TE LMA 

KAUPUNG 1 NOSA VAIHTO- 	 KAUPUI)G 1 NOSAKAAVA 

YLUEILJEN 	 EHDOT: 	 VUODELLE 2000 ((:5000) 

rARKEMPI 	 - FAANKÄYTTÖ 	 JA KAUPUNGINOSAN KE- 

IRVELTOINTI 	 - LIIKENNE 	 HITTÄMISSUUNNITELMA 

- TEKNINEN HUOLTO 	 VV. 	1970 - 80 
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- Väylien yleissuunnittelu niiden teiden ja katujen osalta, jotka kehittä-

missuunnitelman mukaan ovat tarpeellisia ensi vuosikymmenellä. 

ALO 1 TUSPÄÄTÖS 

ORGANISOINTI 

OHJELMDINTI 

PERUSENNUSTEET 
L 1 SÄSELV 1 TYKSET 
TAVO 1 TESUUNN TAR-
KENNUS,YLEI SSUUNN. 
LIIK. ENNUSTE 

YLEI SSUUNNITELMA-
VAII-ifOEHOOT 
VERTAILU JA VALINTA 

YLEISSUUNN. LUON-
NO KS ET 
MAAPERÄTUTKI MUKSET  

YLE ISSUUNNITELMAN 

VI IMEISTELY 

RAK. SUUNNITELMAN 
OHJELMOINTI, 
TOTEUTTAM 1 STARKASTELU 

- Suunnitteliityön jatkuvuus puoltaa suunnittelussa tarvittavia tietoja han-

kinnan ja säilytyksen rationalisointia sekä suunnittelurutiinien automa-

tisointia. Tämän vuoksi olisi laadittava erityinen liikenteen tiel -orekis-

teri ja seurantajärjestelmä. 

NYKYISEN TIETOJEN 

HANKINNAN INVEN-

TOINTI 

TIETOJEN TARVE: 

- LAATU 

- MÄÄRÄ 

- VANHENEMINEN 

TIETOREKISTERIN 

TAVO ITEASETTELU: 

- TARKOITUS 
- LAAJUUS 
- YHTEISTYÖ 

TIETOJEN HANKINNAN 	TULOSTUSJÄRJE5TELMÄT: 

SYSTEMATISOINTI 	- TAULUKOT 

- SYML3DLIKARTAT 

TIETOJEN REKISTERÖINT 	SEURANTAJÄRJESTELMÄT: 

- MUOKKAUS 	- HÄLYTYSORJELMAT 
- TALLENNUS 	- SUUNNITTELUN PERUS- 
- VALMIUSASTE 	TIETOJEN LASKENTA- 

OHJ ELMA[ 
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1 	TUOUN KAUPUNKISEUDUN 1.2.fl(ÄTÖTIED VN 1063 TESTIERS1EA VARTEN 	 4 4 
Kunto Osa-alue Asukki... Työpaikat Teollisuus VähittOis- 

ja rak.toim. kauopo 

TU3XU 1 4.747 752 308 192 
2 4.779 1.525 365 232 
3 1.118 1.070 468 141 
4 1.040 1.851 151 541 
5 1.914 3.667 479 976 
6 1.896 1.014 102 150 
7 2 788 2.278 1.177 377 
6 5.507 5.921 1.375 2.028 
9 2.755 2.530 1.721 213 

10 3.955 1.963 613 111 
11 8.015 3.147 905 227 
12 4.766 1.392 584 137 
13 4.261 784 33 107 
14 3 177 504 55 91 
15 6 202 855 580 122 
16 150 4.013 4.010 8 
17 1.942 1.004 283 22 
18 6.154 842 605 120 
19 53 758 423 65 
20 4.230 967 703 71 
21 441 1.136 482 9 
22 1.794 393 318 27 
23 1.986 284 120 48 
24 2.047 457 253 66 
25 117 1.623 1.526 12 
26 646 698 1 25 
27 3.283 302 33 59 
28 3.326 703 594 50 
29 403 127 109 6 
30 2.009 1.802 910 53 
31 99 877 818 - 

32 2.318 98 29 19 
33 1.715 152 121 23 
34 1.853 395 380 5 
35 2.971 36 7 19 
36 3.849 600 97 44 
37 1.212 733 648 15 
38 5.969 278 14 89 
39 900 130 99 5 
40 429 15 - 3 
41 2.564 249 185 21 
42 151 2.067 1.965 - 

43 5.599 735 584 92 
44 2.735 150 136 - 

45 4.321 1.137 762 144 
46 1.769 922 870 32 

47 828 73 10 7 
48 3.954 553 351 122 

49 1.010 29 1 14 
50 160 - - - 

51 48 112 35 - 

52 1.220 1.496 1.443 20 

53 194 3 - 3 
54 1.760 251 154 31 
55 324 4 4 - 

56 1.943 369 329 22 

57 1.363 145 35 15 
58 1.027 175 151 11 
59 395 17 16 - 

60 629 7 - 7 
61 1.308 72 60 11 
62 1.050 239 167 14 
63 1.045 1.423 1.253 22 
64 592 992 970 2 
65 237 79 55 - 

(NAARIA) 66 2.170 406 65 29 
67 930 117 - - 

(KAKSEERTA) 68 729 279 27 10 
Yhteens5 146.871 59.782 31.127 7.137 

KAARINA 69 1.272 247 15 30 
70 1.749 553 354 80 

71 1.259 292 230 22 
72 1.537 231 61 43 
73 1.633 133 32 18 

74 2.329 307 124 85 
Yhteens5 9.779 1.763 816 278 

3.01310 75 2.055 124 26 21 

76 870 93 31 11 
77 2699 285 58 66 
78 1.312 1.201 973 109 

79 2760 646 68 136 
80 1.349 65 11 23 
81 1.835 303 164 37 
32 1.025 104 33 14 

Yhteensä 13.905 2.821 1.364 417 

AUTALI 83 1.730 266 24 58 
84 3.118 724 225 128 

85 619 820 629 24 

86 65 747 692 13 

87 1.135 164 - 12 
Yhteensä 6.667 2.721 1.570 235 

L1310 88 1.056 490 426 12 

89 924 212 50 16 
90 2.678 028 260 29 

91 2.400 451 65 32 
92 1.100 358 75 36 

Yhteens3 8 158 2.339 876 125 

PAArTINEN 93 1.871 666 101 50 

RUSKO 94 1.666 383 59 25 

IIASKU 95 2.297 705 106 45 

NOUSIAINEN 96 3.173 1.186 181 105 

PAIäAINEN 97 10.313 3.880 2.140 307 

PIINEIÖ 98 4.994 1.254 430 95 

TURKU TESTIENNUSTE 1-68 146 871 59.782 31.127 7.137 

LIIKAUVAT TYÖPAIKAT 1-68 - 16.518 8.713 2.073 

TURKU YHTEENSÄ 1-68 146.871 76.300 39.840 9.210 
4TJTJT KUNNAT YHTEENSÄ 69-98 62.823 17.718 7.643 1.682 

KAUPUNKISEUTU YHTEENSÄ 1-98 209.694 94.018 47.483 10.892 

Palvelu ja Maa- ja 
liikenne metsätalous 

252 
928 
461 

1.159 
2.212 

762 
724 

2. 518 
596 

1.239 
2.015 

671 
644 
358 
153 

699 
117 
270 
193 
645 
48 
116 
138 
85 

672 
210 
59 
12 

839 
59 
50 
8 

10 
10 

459 
70 

175 
26 
12 
43 

102 
59 
14 

231 
20 
56 
80 
14 

77 
33 

56 

18 
95 
13 
1 

58 
148 
20 
24 
79 233 

117 

	

61 
	

181 

	

20. 987 
	

531 

	

24 
	

178 

	

71 
	

48 

	

20 
	

20 

	

89 
	

38 

	

28 
	

55 

	

47 
	

51 

	

279 
	

390 

	

49 
	

28 

	

12 
	

39 

	

129 
	

32 

	

95 
	

24 

	

409 
	

33 

	

15 
	

16 

	

49 
	

53 

	

14 
	

43 

	

772 
	

268 

	

109 
	

7 
369 

	

154 
	

13 
42 

	

58 
	

94 

	

732 
	

184 

	

22 
	

30 

	

36 
	

110 

	

111 
	

428 

	

84 
	

270 

	

67 
	

180 

	

320 
	

1.018 

	

103 
	

412 

	

66 
	

233 

	

129 
	

425 

	

136 
	

764 

	

713 
	

720 

	

280 
	

449 

	

20. 987 
	

531 

	

5.443 
	

289 

	

26.430 
	

820 

	

3.530 
	

4.863 

	

29. 960 
	

5.683 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

P1 

1 



TURUN KAUPUNKISEUDUN MAANKKYTTÖTIEDOT V:N 1980 LII1NNE-ENNUSTETTA VARTEN 

	 45 
Kunta Osa-alue Asukkaat Ty8paikat Teollisuus Vähittäis- Palvelu ja Maa- ja 

ja rak.toim. kauppa liikenne metsätalous 

TURKU 1 3.770 1.200 190 340 670 

2 3.050 1.670 180 400 1.090 

3 900 1.320 150 460 710 

4 960 1.270 100 400 770 
5 1.390 3.640 110 1.390 2.140 

1.590 1.540 90 520 930 

7 2.290 2.050 640 320 1.090 

6 

8 4.420 4.320 510 1.310 2.500 

9 1.990 2.290 1.180 100 1.010 

10 2.300 4.390 860 160 3.370 

11 7.730 2.980 420 300 2.260 

12 4.540 1.550 60 200 1.290 

3.660 1.170 - 170 1.000 

13 

14 3.380 1.280 10 110 1.160 

15 4.880 910 360 80 470 

16 10 4.730 4.430 - 300 

17 2.570 1.470 200 170 1.100 

18 10.660 1.130 20 340 770 

20 800 530 20 250 

19 

20 3.170 2.740 2.100 120 520 

21 130 1.200 400 100 700 

22 4.580 720 300 80 340 

23 2.620 600 320 90 190 

24 3.770 610 10 90 510 

60 1.930 1.500 50 380 

26 590 790 - 20 770 

25 

27 1.980 410 20 20 370 

28 2.250 740 480 40 220 

29 230 380 330 - 50 

30 1.450 3.410 1.100 150 2.160 

32 
60 

2.000 
2.350 

590 
1.050 

400 
40 
50 

1.260 
140 

31 

33 2.330 420 280 50 90 

34 5.940 620 210 160 250 

35 2.380 340 160 60 120 

36 4.340 490 190 110 190 

2.360 610 460 40 110 

38 4.500 360 160 60 140 

37 

39 5.250 620 290 170 160 

40 5.220 1.670 1.310 110 250 

41 11.780 820 190 190 440 

42 80 2.910 2.670 10 230 

43 6.260 640 370 100 170 

6.230 720 480 40 200 

44 

45 5.780 1.200 810 180 210 

46 1.050 1.750 1.640 - 110 

47 380 170 120 10 40 

48 2.300 910 520 140 250 

49 1.250 140 90 20 30 

so

6.760 2.150 1.760 60 330 

51 - 310 200 - 110 

52 1.980 2.170 2.020 10 140 

53 130 460 410 - 50 

54 1.230 720 520 50 150 

55 2.260 210 50 70 90 

2.410 870 610 80 180 

57 400 590 460 10 120 

56 

58 4.910 500 210 90 200 

59 5.910 610 300 110 200 

60 780 80 50 20 10 

61 1.050 630 500 40 90 

1.680 370 200 50 120 

63 430 2.980 2.600 - 380 

62 

64 340 1.760 1.700 10 50 

65 100 80 - - 80 

(MAARIA) 66 3.800 1.560 900 70 380 210 

67 3.600 1.760 1.000 90 570 100 

(KAKSIRTA) 68 730 280 30 10 60 180 

188.930 88.660 41.520 9.860 36.790 490 

1ARINA 

Yhteensä 

69 1.400 350 90 40 90 130 

70 2.600 905 650 80 150 25 

71 2.800 1.040 760 60 210 10 

72 4.100 1.405 820 120 440 25 

2.000 290 130 30 100 30 

74 3.600 710 280 100 300 30 

73 

Yhteensä 16.500 4.700 2.730 430 1.290 250 

RAISIO 75 2.730 490 210 60 200 20 

76 910 310 220 30 40 20 

77 5.300 980 300 230 430 20 

2.400 1.620 1.300 100 220 - 

79 3.700 1.140 500 160 460 20 

78 
80 1.700 200 100 40 50 10 

81 2.060 580 400 40 110 30 

82 1.200 180 70 30 50 30 

Yhteensä 20.000 5.500 3.100 690 1.560 150 

83 4.100 850 380 140 280 50 

NAANTALI 

84 3.800 1.000 440 160 400 - 

85 1.200 1.570 1.260 70 230 10 

86 100 1.320 1.270 10 40 - 

87 1.400 660 450 40 100 70 

Yhteensä 10.600 5.400 3.800 420 1.050 130 

88 1.100 660 530 30 90 10 

LIETU 

89 1.200 480 250 40 130 60 

90 3.400 830 240 90 200 300 

91 2.600 460 130 60 70 200 

92 1.300 420 180 50 60 130 

9.600 2.850 1.330 270 550 700 

PAATTINEN 

Yhteensä 

93 1.250 450 60 50 100 240 

RUSKO 94 2.000 380 60 50 110 160 

MASKU 95 2.450 650 80 100 180 290 

NOUSIAINEN 96 3.000 1.000 110 130 260 500 

PARAINEN 97 12.000 5.300 3.000 600 1.250 450 

98 6.700 1.670 670 230 480 290 

PIIKKIÖ 

TURKU YHTEENSX 1-68 188.930 88.660 41.520 9.860 36.790 490 

MUUT KUNNAT YHTEENSX 69-98 84.100 27.900 14.940 2.970 6.830 3.160 

KAUPUNKISEUTU YHTEENSX 1-98 273.030 116.560 56.460 12.830 43.620 3.650 

1 



1 
1 
1 

MAANKÄYTTÖ 1968 

TURKU 

TURKU YHTEENSÄ 

TURUN KAUPLJNKISEtJDUN MAANKÄYTTÖPIEDOT SEK'TS)REITTAIN VUOSINA 1968, 1980 ja 2000 
Kunta 	 Sektori Asukkaat 	Työpaikat 	Teollisuus ja 	Vähittäis- Palvelu ja Maa- ja 

rak. toim, 	kauppa 	liikenne 	metsätalous 

1 85.600 45.244 20.104 6.286 18.854 - 
2 3.047 377 56 29 115 181 
3 18.469 2.324 1.366 200 758 - 
4 2.993 264 585 24 55 - 
5 15.403 5.084 4.327 275 482 - 
6 6.586 2.193 1.830 159 204 - 
7 6.812 961 689 79 193 - 
8 4.861 2.812 2.505 56 251 - 
9 3.100 523 65 29 79 350 

1-9 146.871 59.782 31.127 7.137 20.987 531 

10 10.313 3.880 2.140 307 713 720 
11 9.779 1.763 816 278 279 390 
12 4.994 1.254 430 95 280 449 
13 8.158 2.339 876 125 320 1.018 
14 1.871 666 101 50 103 412 
15 1.666 383 59 25 66 233 
16 13.905 2.821 1.364 417 772 268 
17 6.667 2.721 1.570 235 732 184 
18 5.470 1.891 287 150 265 1.189 

10-18 62.823 17.718 7.643 1.682 3.530 4.863 

1-18 209.694 77.500 38.770 8.819 24.517 5.394 

PARAINEN 
KAARINA 
P1 110(1 Ö 
L IETO 
PAATTINEN 
RUSKO 
RAISIO 
NAP,NTAL 1 
MASKU + NOUSIAINEN 
MUUT KUNNAT YHTEENSÄ 
KAUPUNKISEUTU YHTEENSÄ 

MAANKÄYTTÖ 5980 
TURKU 1 81.000 

2 2.730 
3 27.100 
4 17.000 
5 19.780 
6 12.420 
7 17.120 
8 4.380 
9 7.400 

TURKU YHTEENSÄ 1-9 188.930 

PARAINEN 10 12.000 
KAARINA 11 56.500 
PIIKKIÖ 12 6.700 
LIETO 13 9.600 
PAATTINEN 14 1.250 
RUSKO 15 2.000 
RAISIO 16 20.000 
NP.ANTALI 57 10.600 
MASKU + NOUSIAINEN 18 5.450 
MUUT KUNNAT YHTEENSÄ 10-18 84.100 
1<AUPUNKISEUTU YHTEENSÄ 1-58 273.030 

MAANKÄYTTÖ 2000 (VAIHTOEHTO 1 8/KIVISEN TSTO) 

TURKU 1 75.000 
2 42.000 
3 30.000 
4 7.700 
5 36.000 
6 6.300 
7 23.000 
8 5.000 
9. 15.000 

TURKU YHTEENSÄ 1-9 240.000 
PARAINEN 10 15.000 
KAARINA 11 29.800 
PIIKNIÖ 12 11.000 
LIETO 13 13.600 
PAATTINEN 14 1.800 
RUSKO 15 2.500 
RAISIO 56 27.800 
NAAN39LI 17 22.000 
MASKU + NOUSIAINEN 18 7.500 

MUUT KUNNAT YHTEENSÄ 10-18 131.000 

KAUPUNKISEUTU YHTEENSÄ 1-18 371.000 

MAANKÄYTTÖ 2000 (5RKISTETTU) 

TURKU 1 79.000 
2 39.900 
3 31.500 
4 11.000 
5 35.860 
6 12.040 
7 29.150 
8 3.150 
9 7.400 

TURKU YHTEENSÄ 1-9 249.000 

PARAINEN 10 15.000 
KAARINA 11 29.800 
PIIKKIÖ 12 11.000 
LIETU 13 13.600 
PAATTINEN 14 1.800 
RUSKO 15 2.500 
RAISIO 16 27.800 
NAANTALI 17 22.000 
MASKU + NOUSIAINEN 18 7.500 
MUUT KUNNAT YHTEENSÄ 10-58 131.000 

KAUPUNKISEUTU YHTEENSÄ 	1-18 	380.000 

55.590 17.650 7.590 30.350 - 
870 430 60 200 180 

3.460 1.750 650 1.060 - 
2.490 1.500 300 690 - 
7.390 6.090 340 960 - 
6.140 5.000 230 910 - 
3.500 2.150 410 940 - 
5.900 5.050 120 730 - 
3.320 1.900 160 950 310 

88.660 41.520 9.860 36.790 490 

5.300 3.000 600 1.250 450 
4.700 2.730 430 1.290 250 
1.670 670 230 480 290 
2.850 1.330 270 550 700 

450 60 50 100 240 
380 60 50 110 160 

5.500 3.100 690 1.560 150 
5.400 3.800 420 1.050 130 
1.650 190 230 440 790 

27.900 14.940 2.970 6.830 3.560 

116.560 56.460 12.830 43.620 3.650 

58.000 11.500 6.550 39.950 x) 
15.200 5.000 1.460 4.740 
5.000 2.000 1.550 1.450 
3.500 2.000 500 1.000 

53.700 5.000 1.200 7.500 
8.500 4.500 400 3.600 
5.000 2.000 1.150 1.850 
9.000 6.000 300 2.700 
3.300 2.000 450 850 

117.200 40.000 13.560 63.640 

6.000 3.600 600 1.800 
6.300 3.070 790 2.440 
3.000 1.800 300 900 
7.000 3.940 800 2.260 

350 - 50 300 
350 - 50 300 

9.600 4.800 1.160 3.640 
8.000 5.150 720 2.130 
1.000 70 230 700 

41.600 22.430 4.700 14.470 

158.800 62.430 18.260 78.510 

50.280 11.850 7.670 30.760 x) 
8.200 4.250 840 3.110 
5.710 2.550 970 2.190 
2.760 1.500 310 950 
8.470 4.450 830 3.190 

11.550 9.450 290 5.790 
5.800 2.780 680 2.340 
8.230 6.770 180 1.280 
5.040 2.800 290 1.950 

106.000 46.400 12.060 47.540 

6.000 3.600 600 1.800 
6.300 3.070 790 2.440 
3.000 1.800 300 900 
7.000 3.940 800 2.260 

350 - 50 300 
350 - 50 300 

9.600 4.800 1.160 3.640 
8.000 5.550 720 2.130 
1.000 70 230 700 

41.600 22.430 4.700 14.470 

147.600 68.830 16.760 62.010 

x) Vuoden 2000 maankäytön maa- ja metsätalouden työpaikat sisSltyvät palvelun työpaikkoihin 

1 
1 
n 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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