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ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 30. päivänä joulukuuta 2002 päivättyä ja
5.3.2003 lausuntojen johdosta muutettua ja 8.5.2003 muutettua asemakaavakarttaa. (40/2000)

Biokallio

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot

Asemakaavatunnus 40/2000
Diarionumero 11874-2000

Asemakaavanmuutos koskee:

Turun kaupungin

Kaupunginosa: 026 LAUSTE LAUSTIS

Kortteli: 9 9

Katu: Mustionkatu (osa) Svartågatan (del)

Puistot: Pinjaistenpuisto (osa) Billnäsparken (del)
Männäistenpuisto (osa) Männäisparken (del)
Mustionpuisto (osa) Svartåparken (del)

Asemakaavanmuutoksella muodostuu:

Kaupunginosa: 026 LAUSTE LAUSTIS

Kortteli: 9 (osa) 9 (del)

Katu: Mustionkatu (osa) Svartågatan (del)

Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijaonmuutos
LAUSTE-9.-13 sekä sitova tonttijako ja tonttijaonmuutos LAUSTE-9.-14.

Asemakaava on laadittu Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston
asemakaavatoimistossa, osoite: Linnankatu 34 C, 20100 Turku, puh. (02)
2624 111.
Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Paula Keskikastari puh. (02) 2624 214,
sähköposti: paula.keskikastari@turku.fi.

Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta lähetettiin osallisille kirjeitse osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä 23.2.2001 sekä 15.4.2002. Lisäksi
asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksissa 2001 ja
2002.
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Ympäristö- ja kaavoituslautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen
20.6.2001.

1.2 Kaava-alueen sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Mustionkadun varressa, käsittäen puistoalueen
(Pinjaistenpuisto) Biolaakson ja Lausteen erityiskoulun välissä sekä kadun
toisella puolella sijaitsevan teollisuuskorttelin. 

Länsipuolelta alue rajautuu rakenteilla olevaan Biolaakson tuotantoalueeseen
ja Jaaninojaan, pohjoisreunalta rautatiealueeseen.

Alueen etäisyys Kauppatorista on n. 4 km kaakkoon. 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

Kaavan työnimenä on käytetty nimeä ”Biokallio”, koska se liittyy läheisesti
viereisen Biolaakson alueeseen. 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa maanalaisen luo-
lan rakentaminen Pinjaistenpuiston kalliomäen sisään. Luolatilaa on
tarkoitus käyttää lumivarastona, josta saataisiin tulevaisuudessa kau-
kokylmää Biolaakson alueelle. Lisäksi kallion sisään on mahdollisuus
sijoittaa muita teknisiä tiloja, väestönsuojatiloja, varastotiloja, erityis-
työtiloja ja autopaikkoja. 

Maanpäällinen osa säilyy puistona, johon sijoitetaan tarvittavat sisäänajoau-
kot sekä ilmastointihormit.

Luolaan ajaville ajoneuvoille järjestetään kääntymiskaista Mustionkadulta. 

Korttelissa 9 tehdään tonttijakoihin liittyviä muutoksia: Tontista 10 (Wallac)
sekä siihen liittyvästä vuokra-alueesta muodostetaan yksi tontti. Tontit 11 ja
12 yhdistetään. Käyttötarkoitusmerkinnät muutetaan vastaamaan paremmin
olemassa olevaa tilannetta.

1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

1. Ote maakuntakaavaehdotuksesta 29.1.2001
2. Ote Turun yleiskaavasta 2020 18.6.2001
3. Maanomistuskartta
4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 8.3.2001, täyd. 8.4.2002 
5. Luontoarvot
6. Havainnekuva 8.8.2002
7. Tilastolomake
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1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista

Luonnon monimuotoisuus Turussa, 1. luonnonsuojelullisesti arvokkaat alu-
eet, Kari Karhu (toim.) 1994.
- kohde 67 b Jaaninojan laakso.

Biolaakson kalliotilat, alustava suunnitelma 7.2.2002, tarkistus 2.10.2002
Rakennus Oy Lemminkäinen.

2. TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Kaavanmuutoksen vireilletulosta on ilmoitettu Turun kaupungin kaavoitus-
katsauksissa 2001 ja 2002 sekä osallisille kirjeitse 23.2.2001. Kaavoituspro-
jektin aloituskokous on pidetty 8.2.2001. Lisäksi kaavatyön edetessä on kes-
kusteltu osallisten sekä kaupungin asiantuntijaviranomaisten kanssa.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on hyväksynyt Pinjaistenpuiston osalle
laaditun luonnoksen 20.6.2001. Kaava-alueeseen on myöhemmin lisätty
kortteli 9. Laajennetun alueen uusille osallisille lähetettiin vireilletuloilmoi-
tus 15.4.2002.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen
25.3.2003, jonka jälkeen se asetettiin nähtäville 7.4. - 6.5.2003 väliseksi
ajaksi. Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

2.2 Asemakaava

Pinjaistenpuiston kallion sisään rakennetaan maanalaista tilaa, jota voidaan
käyttää lumenkaatopaikkana. Lisäksi kallioluolaan on mahdollista sijoittaa
muita teknisiä tiloja, väestönsuojatiloja, varastotiloja, erityistyötiloja ja auto-
paikkoja. Työtilojen määrä rajataan 150 k-m2:iin. 

Maanpäällinen osa säilyy puistona, johon sijoitetaan vain välttämättömät si-
säänkulkuaukot sekä ilmastointihormit. Sisäänkulkuaukkojen sijoituksessa
on kiinnitetty huomiota siihen, ettei niistä aiheudu suurta visuaalista haittaa
alueen maisemallisesti merkittäviin rinteisiin. Lisäksi Mustionkadun puolei-
nen alueen osa on istutettava puin ja pensain. 

Luolaan ajaville ajoneuvoille tulee voida järjestää kääntymiskaista Mustion-
kadulta. Siksi kaava-aluetta laajennetaan kortteliin 9. Tarkoituksena on sa-
malla mahdollistaa tontin 9.-10 (Wallac) sekä siihen liittyvän kapean vuokra-
alueen muodostaminen yhdeksi tontiksi. Korttelissa 9 tonteilla 11 ja 12 ra-
kennusoikeuksia tarkistetaan alaspäin maanomistajan toivomuksesta toteut-
tamiskelpoisemman ratkaisun saavuttamiseksi. Samalla käyttötarkoitusmer-
kintää tarkistetaan vastaamaan nykytilannetta. Kortteliin tulee samat jul-
kisivumääräykset kuin kadun toisella puolella Biolaaksossa ja rakentamisen
korkeusrajoituksia tarkistetaan siten, että ne sopivat paremmin uuteen koko-
naisuuteen. 
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2.3 Asemakaavan toteuttaminen

Kallioluolaan ajoa varten Mustionkadulle tarvitaan uusi liittymä luolaanajoa
varten. Sen vaatimat muutokset Mustionkadun kaistajärjestelyihin tulee to-
teuttaa luolan rakennustöiden yhteydessä. 

Luolan rakentaja tulee velvoittaa istuttamaan Pinjaistenpuiston Mustionka-
dun puoleinen osa kaavassa osoitetulla tavalla siten, että luolan varapoistu-
misaukoille johtava tie saadaan mahdollisimman hyvin piilotettua näkyvistä.
Viimeistelytöihin kuuluu Mustionkadun varren puurivin täydentäminen.

3. LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Alueeseen kuuluu teollisuuskortteli sekä metsäinen mäki, jotka sijaitsevat
Mustionkadun eri puolilla. 

Teollisuuskorttelissa on tehdas, varasto- ja toimistotiloja. 

3.1.2 Luonnonympäristö

Pinjaistenpuiston metsäinen kalliomäki kohoaa +41,4 metrin korkeuteen me-
renpinnasta, länsipuoleltaan noin 26 metriä ympäröivää maastoa korkeam-
malle. Mäki on tärkeä maisemallinen elementti etenkin länsipuoleisen laak-
son reunana. Alueen metsää on hoidettu maisemametsänä. Pinjaistenpuiston
lounaisreunalla on pienellä alueella ketokasvillisuutta.

Maaperä on Pinjaistenpuistossa pääosin kalliota ja teollisuuskorttelissa sa-
vea.

Teollisuuskorttelissa 9 ei juurikaan ole enää luonnollista maan pintaa, vaan
se on lähes kokonaan rakennusten tai asfalttipinnoitteen peittämää. 

Jaaninojan laakso on merkitty seutukaavaan vesiensuojelun kannalta tärke-
äksi vesistöksi ja sen lähivaluma-alueeksi. 

Jaaninojan laaksoa on kuvattu Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston
selvityksessä Luonnon monimuotoisuus Turussa, 1. luonnonsuojelullisesti
arvokkaat alueet, Kari Karhu toim. 1994 (kohde 67 b Jaaninojan laakso). 
Selvityksessä Jaaninojan laaksoa kuvataan seuraavasti: ”Pääosaltaan pelto-
aluetta halkova kapeahko jokiuoma, jossa matalat ja jyrkät törmät vaihtele-
vat. Rannoilla niukalti kasvillisuutta, vain paikoin esiintyy pajukkoja. Kura-
lan kylämäen kohdalla on laajempia joenvarsiniittyjä. Pohjoisosa (a) on säi-
lynyt luonnontilaisempana kuin eteläosa (b). Koulujen opetuskohde.” Selvi-
tyksen tavoiteosassa suositellaan Jaaninojan laakson kaavoittamista maise-
manhoitoalueeksi, jossa erityisesti kasvillisuus ja pinnanmuoto säilytettävä
ennallaan.
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Kaava-alueen kohdalla Jaaninojaa on ruopattu ja sen varrella on niukasti
kasvillisuutta. 

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Pellolle rakennetun teollisuuskorttelin ensimmäinen tehdasrakennus on vuo-
delta 1976. Sen jälkeen on rakennettu Wallacin rakennus 1980-luvun alussa
ja tontin 11 toimistorakennus vuonna 1990. Rakennuksissa on useita myö-
hemmin tehtyjä laajennusosia. 

Rakennukset ovat punatiilipintaisia - vanhinta betonielementtirakennusta lu-
kuunottamatta - ja pääsääntöisesti kaksikerroksisia. Alueen keskelle on ra-
kennettu kolmikerroksinen lasiseinäinen toimistorakennus.

Koko kaava-alueella on arviolta vajaa 600 työntekijää. Eniten työpaikkoja on
Wallac/ Perkin Elmer Life Sciences tehtaassa, jossa on n. 550 työntekijää.
Alueella ei ole asukkaita.

Liikenne
Mustionkatu on Turun keskustasta Lausteen asuinalueelle johtava pääväylä,
jota pitkin liikennöi linja-auto Turun keskustan ja Lausteen välillä. 

Mustionkadun reunassa on erillinen kevyen liikenteen väylä.

Pinjaistenpuiston metsäisellä osuudella ei ole tällä hetkellä rakennettuja ja-
lankulku- tms. reittejä. Biolaakson puistorakentamiseen liittyen mäen länsi-
puolelle pellon reunaan on rakennettu puistokäytävä. 

Tekninen huolto

Mustionkadun vartta seurailee vesi- ja viemärilinjat, joista haarautuu johdot
kortteliin 9 tonttien 10 ja 11 rajalta. Alueen sähköjohdot kulkevat maakaa-
peleissa, päälinjat Mustionkadun ja Biolinjan katualueilla.

Kaukolämpölinja seuraa radanvartta, ja siitä on kaksi liittymää kortteliin 9.

3.1.4 Maanomistus

Alueen maat omistaa pääasiassa Turun kaupunki. Teollisuuskorttelin tontit
11 ja 12 on vuokrattu Turun arvokiinteistöille vuoteen 2013 asti. Tontilla 10
on yksityinen maanomistaja, Neonatal Finland Inc. johon liittyen Wallac
Oy:lle on vuokrattu lisäalue Männäistenpuistosta 31.12.2008 asti.

3.2 Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
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Maakuntakaava

Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt Turun kaupunki-
seudun maakuntakaavaehdotuksen 24.11.2002 , päätökseltä puuttuu vielä
ympäristöministeriön vahvistus. Maakuntakaavaehdotuksessa kaava-alue on
kokonaisuudessaan työpaikka-aluetta. 

Työpaikka-alue = Maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävien julkisten tai yksityisten pal-
velujen sekä aluerakenteen tai liikenteellisen sijainnin kannalta keskeisten,
tilaa vievien toimitilakeskittymien ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien
teollisuustoimintojen alue. 

Yleiskaava

Suunnittelua ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutteinen
yleiskaava 2020, jossa alue on osoitettu työpaikka-alueeksi (PK). 
Pinjaistenpuiston mäkialue on virkistykseen tarkoitettu alueen osa. 

Voimassa olevat asemakaavat

Pinjaistenpuiston mäkialueen kaava on vuodelta 1976, korttelin 9 kaava
puolestaan vuodelta 1988. 

Rakennusjärjestys

Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin rakennusjärjestyksen
4.3.2002.

Kiinteistörekisteri

Alueen tontit ja tilat ovat kiinteistörekisterissä.

Pohjakartta

Pohjakartta on Turun kaupungin Kiinteistölaitoksen laatima. Maastontarkis-
tus on suoritettu 23.12.2002.

Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat

Biolaakson kalliotilat, alustava suunnitelma 7.2.2002, Rakennus Oy Lem-
minkäinen.

Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat

Kaikki kaava-aluetta ympäröivät alueet ovat asemakaavoitettuja. 

Alueen länsipuolella on Biolaakson tuotantoalue, jossa kaksi ensimmäistä
tuotantolaitosta on jo rakennettu. Mustionkadun ja Jaanintien kulmassa on
tarkoitus muuttaa asemakaavaa siten, että Biolaakson pohjoisosaan voidaan
rakentaa 16 -kerroksinen torni, johon sijoittuisi pääasiassa tutkimus- ja toi
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mistotiloja. Tornin yhteyteen  on tarkoitus sijoittaa myös pysäköintilaitos.

Alueen pohjoispuolella, junaradan toisella puolella on vireillä asemakaavan
muuttaminen. Liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheut-
tamattomien teollisuusrakennusten korttelialue on tarkoitus muuttaa asuinra-
kentamisen alueeksi. 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Biolaakson tuotantolaitosten tarpeisiin on päätetty rakentaa mm. keskitetty
höyryn ja kaukokylmän jakelu. Kaukokylmän tuotanto oli Biolaakson kaa-
voituksen yhteydessä suunniteltu toteutettavaksi höyryn avulla Mustionka-
dun alkupäässä sijaitsevan vedenpumppaamon vieressä. Sen jälkeen on löy-
detty uusi tapa tuottaa alueen tarvitsemaa jäähdytystä. Tarkoituksena on ra-
kentaa maanalainen luola kallion sisään. Luolatilaa käytetään lumenkaato-
paikkana, josta saadaan kaukokylmää Biolaakson alueelle. 

Lisäksi luolaan olisi mahdollista sijoittaa muita Biolaakson aluetta palvelevia
teknisiä tiloja kuten väestönsuojatiloja, varastotiloja, erityistyötiloja ja auto-
paikkoja.

Samassa yhteydessä on varauduttava luolan aiheuttamiin tonttiliittymäjär-
jestelyihin Mustionkadun varrella. 

Korttelissa 9 on toinen asemakaavanmuutostarve: Wallacin viimeisen laa-
jennusosan yhteydessä piha-aluetta laajennettiin vuokraamalla Wallac Oy:lle
yhdeksän metrin levyinen suikale (n. 1400 m2) Männäistenpuistosta. Wallac
Oy on toivonut asemakaavan muuttamista siten että vuokrattu suikale voitai-
siin yhdistää viereiseen tonttiin. 

Tarvetta on myös korttelin 9 tonttijaon muuttamiseen ja kulkuyhteyksien
merkitsemiseen kaavaan.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kallioluolan kaavamuutoksessa aloitteen tekijöinä ovat Turku Energia, Tu-
run Biolaakso ja Turun Biolaakson Huolto. Wallac Oy sekä Turun Arvo-
kiinteistöt ovat tehneet anomukset korttelin 9 kaavan muuttamisesta. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset

Osallisia ovat:

- Alueen maanomistajat ja haltijat sekä yritykset.
- Alueen naapuruston maanomistajat ja haltijat sekä käyttäjät.
- Kaavamuutoksen hakijat: Turku Energia, Turun Biolaakso ja

Turun Biolaakson huolto, PerkinElmer Life Sciences/ Wallac
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Oy, Turun Arvokiinteistöt

- Viranomaiset: rakennusvalvontatoimisto, ympäristönsuojelu-
toimisto, suunnittelutoimiston maisema- ja liikenneasiantunti-
jat, liikuntavirasto, Palolaitos, Kiinteistölaitos, Turku Ener-
gia/sähköverkot, Vesilaitos ja Ratahallintokeskus osallistuvat
kaavatyöhön omien toimialojensa osalta. 

4.3.2 Vireilletulo

Kaavoituksen vireilletulosta on tiedotettu kaavoituskatsauksissa 2001 ja
2002 sekä osallisille 23.2.2001 lähetetyllä kirjeellä, jonka liitteenä on
8.3.2001 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaava-alueen rajauk-
sen muuttumisen johdosta osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennet-
tiin 8.4.2002. Uusille osallisille lähetettiin vireilletuloilmoitus 15.4.2002.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely

Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu joka kotiin jaettavassa Turun kau-
pungin kaavoituskatsauksissa vuosina 2001 ja 2002. Ilmoitus kaavoituksen
vireilletulosta lähetettiin osallisille kirjeitse osallistumis- ja arviointisuunni-
telman (8.3.2001/ täyd. 8.4.2002) yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmassa on kuvattu asemakaavan laatimisvaiheet ja osallistumisen ja vuo-
rovaikutuksen järjestäminen. 

Aloituskokous kaupungin viranomaisille on järjestetty 8.2.2001.

Kaavahankkeesta on keskusteltu naapurissa toimivan Lausteen perhekun-
toutuskeskuksen ja erityiskoulun kanssa. Koulun johtokunta esitti kylmäva-
raston lumenkaatoaukon siirtämistä etäämmälle koulun tontista kirjeessään
31.5.2001. Asia otettiin huomioon ajoreitin sijoituksessa kaavaluonnosvai-
heessa. 

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta hyväksyi asemakaavanmuutosluonnoksen
20.6.2001.

Kaavatyön edetessä on keskusteltu kaupungin asiantuntijaviranomaisten li-
säksi muiden osallisten, erityisesti kaavamuutoksen anojien kanssa. Kortte-
liin 9 kohdistuvat kaavamääräysten muutokset ovat kaavamuutosten anojien
hyväksymiä. 

Valmisteluaineistoon ja asemakaavaluonnokseen on voinut käydä tutustu-
massa asemakaavatoimistossa prosessin kuluessa.

4.4 Asemakaavan tavoitteet

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Kaavassa on otettu huomioon yleiskaavalliset sekä maakuntakaavan tavoit-
teet.
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Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Pinjaistenpuiston asema-
kaavaa siten, että kallion sisään voidaan rakentaa maanalaista tilaa. Luolati-
laa on tarkoitus käyttää lumenkaatopaikkana, josta saataisiin tulevaisuudessa
kaukokylmää Biolaakson alueelle. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa
muita teknisiä tiloja, väestönsuojatiloja, varastotiloja, erityistyötiloja ja/tai
autopaikkoja kallion sisään.

Maanpäällinen osa säilyy puistona, johon sijoitetaan tarvittavat sisäänajoau-
kot sekä ilmastointihormit.

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen

Kallioluolan alustavassa perustamis- ja esisuunnitelmassa (7.2.2002) on kal-
lioon sijoitettavaksi esitetty 50 000 m3 lumivaraston lisäksi 310 autopaikkaa,
1000 hengen väestönsuojatilat sekä muuta varasto ja teknistä tilaa. 

Suunnitelman valmistuttua tuli tarpeelliseksi laajentaa kaava-aluetta luolan
sisäänajoaukon kohdalta siten, että luolaan ajaville ajoneuvoille voidaan jär-
jestää kääntymiskaista Mustionkadulta. 

Tässä yhteydessä kaavaan otetaan mukaan koko kortteli 9. Tarkoituksena on
samalla mahdollistaa tontin 9.-10 (Wallac) sekä siihen liittyvän vuokra-alu-
een muodostaminen yhdeksi tontiksi. Korttelin 9 tonttien 11 ja 12 välinen
tonttijako on keinotekoinen ja korttelin sisäiset liikennejärjestelyt ovat han-
kalat. Kaavamuutoksen yhteydessä voidaan myös em. seikkoja parantaa.
Korttelin 9 kaavamääräyksiä tarkennetaan mm. rakentamisen korkeuden ja
julkisivumateriaalien osalta siten, että ne muodostaisivat yhtenäisen koko-
naisuuden viereisen Biolaakson rakentamisen kanssa. 

4.5 Asemakaavaratkaisu ja sen vaikutukset ympäristöön

4.5.1  0-vaihtoehto, kaavaa ei muuteta

Kaupungin kaduilta kerättäville lumille on etsittävä korvaava paikka jostakin
muualta siinä vaiheessa kun Skanssin lumenkaatopaikkaa ei voida enää
käyttää. Maanpäällä sijaitsevasta lumenkaatopaikasta ei saada lumen mukana
tulevia epäpuhtauksia yhtä tehokkaasti kerättyä kuin luolasta. Sulamisvesien
tuoma lisäys Jaaninojan niukkaan vesimäärään jää saamatta.

Biolaakson tarvitsema kaukokylmä ja höyry tuotetaan höyryn avulla toden-
näköisesti yhdyskuntateknisen huollon alueeksi varatulla alueella Mustion-
kadun varressa. Rakenteilla olevien tehtaiden väestönsuojatilat on suunni-
teltu sijoitettavaksi kallioluolaan, tiloille on vaikea löytää parempaa ratkai-
sua. Pysäköintitiloista on puutetta.

Kortteliin 9 voidaan rakentaa jopa yhdeksänkerroksinen rakennus eikä jul-
kisivumateriaaleja ole määritelty. Wallac Oy ei saa maanomistusolosuhtei-
taan selkiytettyä.
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4.5.2  Vaihtoehto 1, Biokallion asemakaavanmuutos

Lumiluolaan kerättävää lumimäärää varten ei tarvitse varata maa-aluetta
muualta kaupunkialueelta ja lumenkuljetusmatkat säilyvät kohtuullisen ly-
hyinä. 

Luolassa sijaitsevasta lumenkaatopaikasta saadaan lumen mukana tulevat
epäpuhtaudet kerättyä varsin tehokkaasti, osa veden pinnalta ja osa tyhjän
luolan pohjalta. Sulamisvedet tuovat Jaaninojaan kaivattua lisävettä. 

Biolaakson tarvitsema kaukokylmä tuotetaan lähellä käyttäjiä eikä Mustion-
kadun varteen tarvitse rakentaa teknisiä laitteistoja. Useiden Biolaakson
tehtaiden väestönsuojatilat on suunniteltu sijoitettavaksi kallioluolaan, jota
voidaan käyttää myös pysäköintitiloina. 

Maan päälle rakennettavat maanalaisen tilan suuaukot, ilmanvaihtohormit,
piiput, hätäpoistumistiet ym. ulkopuoliset rakenteet muuttavat puistoaluetta,
vaikka ne tulee sijoittaa ja toteuttaa siten, etteivät ne muodosta merkittävää
visuaalista tai toiminnallista haittaa puiston käytölle.

Kallioluola pitää kytkeä teknisen huollon verkostojen piiriin. Muutoin alueen
sähkö-, vesi- ja viemäriverkkoihin ei aiheudu merkittäviä muutoksia.

Talviajan lumenajo ja uusi liittymä Mustionkadulle tuovat lisärasitusta Mus-
tionkadun liikenteen sujuvuuteen. 

Teollisuuskorttelin uusi rakentaminen sopii yhteen Biolaakson rakennusten
kanssa. Korttelin sisäiset järjestelyt selkiintyvät.

4.6 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen
20.6.2001.

Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot 30.12.2002 seuraavilta ta-
hoilta:
rakennusvalvontatoimisto, ympäristönsuojelutoimisto, terveysvirasto, Palo-
laitos, Kiinteistölaitos, Turku Energia, Vesilaitos ja  Ratahallintokeskus.

Turku Energian lausunnossa mainittu muuntamon paikka on merkitty kaava-
karttaan lausunnon johdosta 5.3.2003. Muissa lausunnoissa (ympäristönsuo-
jelutoimisto on ilmoittanut kantansa puhelimitse) ei ollut kaavaehdotukseen
eikä tonttijakoon/tonttijaon muutokseen huomautettavaa.
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne

Rakennettu ympäristö

Pinjaistenpuiston kallion sisään rakennetaan maanalaista tilaa. Luolati-
laa on tarkoitus käyttää lumenkaatopaikkana, josta saataisiin tulevai-
suudessa kaukokylmää Biolaakson alueelle. Lisäksi kallion sisään on
mahdollisuus sijoittaa muita teknisiä tiloja, väestönsuojatiloja, varasto-
tiloja, erityistyötiloja ja/tai autopaikkoja. 

Maanpäällinen osa säilyy puistona, johon sijoitetaan tarvittavat sisäänajoau-
kot sekä ilmastointihormit.

Kaava-aluetta on laajennettu luolan sisäänajoaukon kohdalta siten, että luo-
laan ajaville ajoneuvoille voidaan järjestää kääntymiskaista Mustionkadulta. 
Tontista 9.-10 (Wallac) sekä siihen liittyvästä vuokra-alueesta muodostetaan
yksi tontti. Tontit 11 ja 12 yhdistetään. Korttelissa 9 on käyttämätöntä ra-
kennusoikeutta ja kaavamääräyksiä muutetaan rakentamisen korkeuden ja
materiaalimääräysten osalta sopimaan paremmin yhteen Biolaakson raken-
tamisen kanssa.

Luonnonympäristö

Pinjaistenpuistoon rakennettava tie varauloskäynneille on pyrittävä sijoitta-
maan mahdollisimman huomaamattomasti. Biolaakson puoleiset maanalai-
sen tilan sisäänkulkuaukot on sijoitettu siten, että Pinjaistenpuiston mäkialu-
een luoteisreunalla sijaitseva ketoalue jää koskemattomaksi.

Liikenne

Mustionkadulle tulee uusi liittymä mäen juurella Biolaakson korttelin 82 vie-
reltä. Ajoliittymän rakentamismahdollisuus korttelin 9 tonteille 12 siirretään
em. liittymää vastapäätä. 

Mitoitus

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 8,7 ha.
Korttelimaata alueella on yhteensä 4,9 ha, josta n. 2,4 ha on toimitilaraken-
tamiselle varattua tilaa. Rakennusoikeuden määrä on noin 47 871 k-m2.
Puistoalueen koko on 2,8 ha ja katualueen 1,0 ha.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Rakentamisen korkeusmääräysten ja julkisivumateriaalimääräysten muutta-
minen parantaa korttelin 9 sopivuutta Biolaakson rakentamisen jatkoksi. 
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5.3 Aluevaraukset

Käyttötarkoitusmerkinnät muutetaan vastaamaan alueen todellista nykyistä
käyttöä:

KTY
Toimitilarakennusten korttelialue.

Alueelle voidaan rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aihe-
uttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia. Myös voidaan rakentaa näi-
den yhdistelmiä.

Korttelialueen rakentamistehokkuus on e = 0,8. 

KTY-korttelialueella on osoitettava vähintään 1 ap/50 k-m2 toimistotilaa ja 1
ap/100 k-m2 tuotanto- ja varastotilaa

TY-1
Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. 

Nykyinen toiminta alueella on ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta.

Korttelialueen rakentamistehokkuus on e = 1,14 eli rakennusoikeuden määrä
kerrosalaneliömetreinä ei muutu entisestä vaikka tonttiin liitetään lisäalue. 

Autopaikkoja TY-1 -korttelialueella on osoitettava vähintään 1 ap/100 k-m².
Autopaikkavaatimus on sidottu pinta-alaan, entisen työpaikkojen lukumää-
rään sidotun laskentatavan sijaan.

Korttelin 9 sisäisen liikenteen selkiyttämiseksi kaavassa on määritelty ajo-
yhteyksille varattavat paikat sekä paikat joissa ajo korttelialueen rajan yli on
sallittava.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Koska asemakaavaan ei ollut tarpeen tehdä muilta osin muutoksia, jäivät
alueella voimaan seuraavat edellisen kaavan määräykset sellaisenaan:

� Piha-alueen alle saa sijoittaa maanalaisia autonsäilytystiloja
kahteen kerrokseen sekä yhdyskäytäviä.

� Piha-alueen yläpuolelle saa rakentaa rakennusten välisiä yh-
dyskäytäviä.

ma-1 Maanalainen tila lumenkaatopaikkaa ja muita yhdyskuntateknisen huollon
tiloja varten. Maanalaiseen tilaan saa sijoittaa myös huoltoliikenneväyliä,
pysäköintitiloja, varastotiloja  sekä väestönsuojia. Työhuoneita varten saa
varata tilaa enintään 150 kerros-m2.

ajo
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ma-2 Alue, johon saa sijoittaa maanalaisiin tiloihin johtavia kulkuaukkoja.

ma-i Alue, johon saa sijoittaa maanalaisen tilan varauloskäyntejä, ilmanvaihto-
hormeja ja piippuja maan päälle.

Alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita.

Maanalaisen tilan ilmanvaihtohormeja ja piipun saa sijoittaa maan päälle.
Maanalaisen tilan suuaukot, ilmanvaihtohormit ym. ulkopuoliset rakenteet
tulee toteuttaa sijoittaa ja toteuttaa siten, etteivät ne muodosta merkittävää
visuaalista tai toiminnallista haittaa puiston käytölle.

Puistoon saa rakentaa maanalaisen tilan varauloskäynneille johtavan, välttä-
mättömän hätäpoistumistien, joka tulee toteuttaa maastonmuotoja myötäillen
mahdollisimman huomaamattomana. 

5.4 Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset ympäristöön

Katso kohta 4.5.

5.5 Ympäristön häiriötekijät

Talviajan lumenajo ja uudet liittymät Mustionkadulle tuovat lisärasitusta
Mustionkadun liikenteen sujuvuuteen. 

5.6 Nimistö

Kaava-alueelle ei tule nimistöä.

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Alueelta on laadittu havainnekuva. 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus

Kalliotilojen louhinta on edullisinta suorittaa ennen kuin useammat Biolaak-
son tehtaat alkavat toimia, jolloin louhinnan aikaisista tärähtelyistä on mah-
dollisimman vähän haittaa.
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Turussa 30. päivänä joulukuuta 2002
Muutettu 5.3.2003
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