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ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 30. päivänä syys-
kuuta 2005 päivättyä ja 9.12.2005 muutettua asemakaavakarttaa. ”Muonamiehen torppa ” (28/2005) 
 
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
Asemakaava ja asemakaavanmuutos 
 
Turun kaupungin 
 
Asemakaava: 
 
Kaupunginosa: 054 HAARLA HARLAX 
   
Kadut: Kuutamokatu Månskensgatan 
 Tammistontie Tammistovägen 
   
Virkistysalue: Kraatarinmäki Skräddarbacken 
   
Suojaviheralueet: Aamuruskonrinne Morgonrodnadsbrinken 
 Komeettapiennar Kometkanten 
 
 
Asemakaavanmuutos: 
 
Kaupunginosa: 054 HAARLA HARLAX 
   
Kadut: Kuutamokatu osa Månskensgatan del 
 Tammistontie osa Tammistovägen del 
   
Polku: Itätalonpolku osa Itätalostigen del 
   
Virkistysalueet: Haarlankenttä Harlaxplan 
 Kraatarinmäki Skräddarbacken 
   
Suojaviheralueet: Aamuruskonrinne osa Morgonrodnadsbrinken del 
 Komeettapiennar Kometkanten 
 
 
Asemakaavalla ja asemakaavanmuutoksella muodostuva tilanne: 
 
Kaupunginosa: 054 HAARLA HARLAX 
   
Kadut: Kuutamokatu osa Månskensgatan del 
 Tammistontie osa Tammistovägen del 
   
Polku: Itätalonpolku osa Itätalostigen del 
   
Virkistysalueet: Haarlankenttä Harlaxplan 
 Kraatarinmäki Skräddarbacken 
   
Suojaviheralueet: Aamuruskonrinne osa Morgonrodnadsbrinken del 
 Komeettapiennar Kometkanten 
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1.1 Tunnistetiedot 

 
Asemakaavatunnus: 28/2005 
Diarionumero: 9830-2005 
Kaavan nimi: Muonamiehen torppa 
Kaavan ja kaavanmuutoksen vireille tulosta on ilmoitettu osallisille kirjeellä 
23.8.2005. 
Asemakaava ja asemakaavanmuutos on laadittu ympäristö- ja kaavoitusvi-
raston asemakaavatoimistossa: Linnankatu 34, 20100 Turku, puh. (02) 
262 4111. 
Valmistelija: kaavasuunnittelija Marjatta Tamminen  
(sähköposti: marjatta.tamminen@turku.fi). 

 
1.2 Kaava-alueen sijainti 

 
Asemakaava ja asemakaavanmuutos laaditaan kartassa osoitetulle alueelle 
Haarlan kaupunginosassa. Alue sijaitsee runsaan 8 kilometrin etäisyydellä 
Kauppatorilta lounaaseen. Kaava-aluetta rajaavat pohjoispuolelta Auringon-
kehrä, Haarla-27 kortteli, Kuutamokatu, korttelin 30 tontti 1, Itätalonpelto, 
korttelin 31 tontit 1 ja 2, Tähdenlento, kortteli 35, Meteorikatu ja Tammis-
tontie; itä- ja eteläpuolelta kaavoittamaton alue, jossa sijaitsevat Haarlan ky-
län tilat Pajula, Meritalo ja Lehtola sekä Isohaarlan kylän tilat Tammila, 
Lähteenmäki ja Lehtovaara; länsipuolelta Tammistontie ja Aamuruskonrin-
ne. 
 
Kaava-alueen pinta-ala on n. 3,2 ha. 
 

 
 
 
1.3 Kaavan tarkoitus 

 
Alueen kaavan muuttamisen ja asemakaava-alueen laajentamisen tavoitteena 
on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen alueella. 
Tiealueen kaavoittaminen mahdollistaa nykynormien mukaisten ajoratojen ja 
kevyen liikenteen väylän rakentamisen alueelle. Nykyinen tie muutosalueella 
on mutkainen ja kapea. 
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1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 

1. Asemakaavakartta 30.9.2005, muut. 9.12.2005. 
2. Tilastolomake 30.9.2005, muut. 9.12.2005. 
3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.8.2005, täyd. 3.10.2005. 

 
2 TIIVISTELMÄ 

 
Alueen kaavan muuttamisen ja asemakaava-alueen laajentamisen tavoitteena 
on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen alueella. 
Tiealueen kaavoittaminen mahdollistaa nykynormien mukaisten ajoratojen ja 
kevyen liikenteen väylän rakentamisen alueelle. 

 
 
3 LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
Alueen yleiskuvaus 

 
Muutosalue on peltomaisemaa, jossa on muutamia pienehköjä metsäsaarek-
keita. Alueen eteläosassa on nykyisin Tammistontie-niminen kylätie. Tien 
eteläpuolella sijaitsee ”Muonamiehen torppa” tai ”Kraatarin torppa” -nimellä 
tunnettu 1800-luvulla rakennettu asuinrakennus ja liiteri/sauna. Asuinraken-
nusta on myöhemmin laajennettu. Myös liiteri on nyttemmin muutettu sau-
naksi. 
 

         
 
Rakennettu ympäristö 
 

Tammistontien ja Kakskerrantien risteyksen itäpuolelle on vuonna 1994 
kaavoitettu ”Vähä-Haarlan” asuntoalue, pääosin pientaloja varten. Alue on 
lähes valmiiksi rakennettu. 
 
Tammistontien pohjoispuolelle on vuonna 2003 vahvistettu ns. ”Aurinko-
kukkulan” pientalokaava ja ”Maunulan” asemakaava, jossa pientalokortteli-
en lisäksi on myös korttelit kerrostaloja ja koulua varten.  
 
”Aurinkokukkula” sijaitsee pääosin metsäalueella, alueen pohjoislaidalla on 
peltoaluetta. ”Aurinkokukkulan” omakotitonteista vasta muutama on raken-
nettu. ”Maunula” sijaitsee peltomaisemassa, jossa on metsäsaarekkeita. 
”Maunulan” alueelle on rakennettu koulu ja muutamia omakotitaloja. 
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Tekninen huolto  

 
Teknisen huollon johtoverkostoja sijaitsee vähäisessä määrin muutosalueella 
Kuutamokadulla, Tammistontiellä, Komeettapientareella ja nykyisin vielä 
kaavoittamattomalla alueella Tammistontien eteläpuolella. 
 
Pääosa Haarlan kaupunginosan ”Maunulan alueen” teknisen huollon johto-
verkostoista sijaitsee muutosalueen ulkopuolisilla katu-, puisto- ja suojavihe-
ralueilla. 
 

Maanomistus 
 
Asemakaava- ja asemakaavanmuutosalueen tilat Lähteenmäki, Tammila ja 
Pajula ovat yksityisomistuksessa, Tammistontien tiealue on valtion omistuk-
sessa, muilta osin muutosalue on kaupungin omistama. 
 

3.2 Suunnittelutilanne 
 
Seutukaava/ Maakuntakaava 
 

Varsinais-Suomen seutukaavayhdistelmässä 1994 suunnittelualue on taaja-
matoimintojen aluetta, joka on varattu taajaman lyhyen tähtäyksen laajenta-
mistarpeita varten (AP-1). 
 
Ympäristöministeriön 23.8.2004 vahvistamassa Varsinais-Suomen liiton laa-
timassa Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa suunnittelualue on varattu 
taajamatoimintojen alueeksi. 

 
Yleiskaava 

Kaupunginvaltuuston 18.6.2001 hyväksymässä Turun yleiskaavassa 2020 
pääosa alueesta on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, josta osa on 
merkitty virkistykseen tarkoitetuksi alueen osaksi. Muutosalueen loppuosa 
on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. 
 
Suunnittelualueen pohjois- ja eteläpuolelle on merkitty pientalovaltaista 
asuntoaluetta, josta osa on osoitettu virkistykseen tarkoitetuksi alueen osaksi 
sekä maa- ja metsätalousaluetta. Alueen itäpuolelle on merkitty pientaloval-
taista asuntoaluetta, josta osa on merkitty virkistykseen tarkoitetuksi alueen 
osaksi sekä länsipuolelle pientalovaltaista asuntoaluetta. 

 
Osayleiskaava 
 

Ympäristöministeriön 22.1.2001 vahvistamassa Hirvensalon osayleiskaavas-
sa 2020, tullut voimaan 15.6.2002, osa alueesta on osoitettu pientalovaltai-
seksi asuntoalueeksi (AP-2), osa julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi 
(PY) sekä loppuosa maa- ja metsätalousalueeksi (M). 
 
Hirvensalon osayleiskaavassa on Turun maakuntamuseon inventoinnin poh-
jalta varustettu historiallisesti arvokkaimmat kohteet suojelumerkinnällä. 
Muonamiehen torpan kohdalle tällaista merkintää ei museo tuolloin esittä-
nyt. 
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Asemakaavat 

 
Osa kaava-alueesta on asemakaavoittamatonta. 
 
Kaavoitettu osa alueesta on voimassa olevassa 5.5.2003 vahvistetussa ase-
makaavassa katualuetta, puistoaluetta, urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta 
sekä suojaviheraluetta. 
 
Voimassa oleva asemakaava on esitetty kaavakartan yhteydessä. 

 
Rakennusjärjestys 
 

Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin rakennusjärjestyksen 
4.3.2002 § 45. 

 
Kaupunginhallitus on päättänyt 22.4.2002 § 458, että rakennusjärjestys tulee 
voimaan 1.6.2002 alkaen. 
 

Tonttijako- ja rekisteri 
Muutosalue on merkitty maarekisteriin. 
 

Pohjakartta 
Pohjakartta on Turun kaupungin Kiinteistölaitoksen laatima. Pohjakartan 
tarkistus on suoritettu 14.9.2005. 

 
 
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja suunnittelun käynnistäminen 

 
Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen laadinta perustuu kaupungin aloit-
teeseen. 
 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 
 
Osalliset 

− suunnittelualueen sekä naapurialueilla sijaitsevien kiinteistöjen 
ja rakennusten omistajat ja vuokraajat sekä alueen käyttäjät 

− Kansalaisjärjestöt: Turkuseura ry, Turun Pientalojen Keskus-
järjestö ry, Varsinais-Suomen kiinteistöyhdistys ry, Hirvensa-
lo-seura ry., Hirvensalon Omakotiyhdistys ry., Hirvensalo-
Kakskerta aluekumppanuuden tuki. 

− Viranomaiset ja hallintokunnat: ympäristö- ja kaavoitusviras-
ton rakennusvalvontatoimisto, ympäristönsuojelutoimisto, 
suunnittelutoimisto/ liikenne- ja katusuunnittelu, maisema- ja 
miljöösuunnittelu, Kiinteistölaitos, Turku Energia, Vesilaitos, 
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, Lounais-Suomen ympä-
ristökeskus, Tiehallinto, Turun maakuntamuseo, Liikuntaviras-
to. 
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Vireille tulo 

Ilmoitus asemakaavan ja -muutoksen vireille tulosta sisältäen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman on lähetetty kirjeitse osallisille 23.8.2005. 

 
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 

Vireille tulon jälkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 
asemakaavatoimistossa sekä asemakaavatoimiston internet-sivuilla. 
 
Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotuksesta pyydetään lausunto Kiin-
teistölaitokselta, rakennusvalvontatoimistolta, ympäristönsuojelutoimistolta, 
Vesilaitokselta, Turku Energialta, Turun maakuntamuseolta ja Turun tiepii-
riltä. 
 

Esitetyt mielipiteet 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman saatuaan Pajulan tilan omistaja on lä-
hettänyt 13.9.2005 sähköpostitse seuraavan sisältöisen mielipiteensä muu-
toksesta: 
 
”Omistamme Tammistontie 34:ssä sijaitsevan Pajulan tilan. Kirjeestänne 
15.8.2005 saa sen käsityksen, että kyseinen asemakaavamuutos ei koskisi 
suoranaisesti Pajulan tilan maa-aluetta. Kirjeen mukaan olemme osallisia 
vain rajautuvana alueena. Nyt on kuitenkin ilmennyt, että tiealueen leventä-
mistä tonttimme alueelle edelleenkin suunnitellaan. Tätä vastustamme. Ky-
seisellä alueella tontin länsireunalla sijaitsee puutarhamme kastelun kannalta 
välttämätön 6 m:n syvyinen rengaskaivo. Kuivana kesäaikana kaivosta käy-
tetään vettä kasteluun 2-3 kuutiometriä päivässä. Saamamme selvityksen 
mukaan kaupungin korvaus kaivosta ei vastaisi uuden kaivon rakentamisen 
todellisia kustannuksia (n. 2500 €). Lisäksi alueella on tonttiamme suojaavia 
pensaita ja puita.” 
 
Lisäksi Hirvensalo-seura ry on toimittanut 23.9.2005 päivätyn mielipiteensä 
asemakaavatoimistolle: 
 
”Viittaamme kannanottoihimme ja oheiseen Lounais-Suomen ympäristökes-
kuksen päätökseen 21.2.2003, jonka mukaan torpan rakennukset pihapiirei-
neen muodostavat paikallisen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen, jo-
ten niiden säilyminen tulee turvata. Hirvensalo-seura ry ei tule hyväksymään 
torpan jäämistä tien alle. Rakennukset pihapiireineen tulee suojella asema-
kaavassa.” 
 
Asemakaavatoimisto: 
 
Mielipiteessä mainittu alue Pajulan tilasta on jo 5.5.2003 vahvistetussa 
”Maunulan” asemakaavassa kaavoitettu Tammistontien katualueeksi. Val-
misteilla oleva asemakaava/asemakaavanmuutos ei millään tavoin muuta Pa-
julan tilan nykyistä kaavoitustilannetta. Tammistontieksi jo aiemmin kaavoi-
tettu alue on asemakaavassa/asemakaavanmuutoksessa mukana ainoastaan 
kaavateknisistä syistä. Tilan alue on nykyisen katusuunnitelman mukaan tien 
pengertä. Katusuunnitelmassa alueella ei sijaitse ajorataa eikä 
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kevyen liikenteen väylää. Tien pengeralueella sijaitsevan kaivon käytölle 
pihakasvien kasteluvesilähteenä ei liene esteitä, alue on yksityisomistukses-
sa. 
 
Ympäristö- ja kaavoitusviraston suunnittelutoimisto on Tammistontien katu-
suunnitelmaa laatiessaan tutkinut useita vaihtoehtoisia paikkoja tien sijain-
nille. Suunnittelutoimisto on tutkimuksissaan päätynyt vaihtoehtoon, jossa 
”Muonamiehen torppa” jää nykyisellä paikallaan Tammistontien uuden tie-
linjauksen alle. Edellä mainitusta seikasta johtuen asemakaavatoimisto on 
valmis esittämään torpalle muutamia vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja tämän 
asemakaava-alueen eteläpuolelle valmisteilla olevalta ”Iso-Haarla I” asema-
kaava-alueelta mikäli joku yhdistys tai yksityinen taho on valmis kustanta-
maan torpan siirron. Kaupungilla itsellään ei kuitenkaan ole torpalle käyttöä 
eikä halukkuutta kustantaa torpan siirtoa. 

 
Lausunnot: 

 
Ympäristönsuojelutoimisto: 
 
Tammistontien nykyinen linjaus sivuaa Hirvensalon luonnonympäristölle ja 
maisemalle tyypillistä metsäistä mäkeä, jollaisten säilymistä osana modernia 
Hirvensaloa tulisi kaavoituksellisin toimenpitein tukea. Tässä asemakaava- 
ja asemakaavanmuutosehdotuksessa esitetty Tammistontien uusi levennetty 
linjaus säilyttää kyseisen mäen VL-1 ja ev-1 merkinnöillä. Lisäksi Tammis-
tontien ja sen pohjoispuolelle kaavoitetun asuinalueen välinen EV-1 -
merkintä vahvistaa viheryhteyttä kaava-alueen luoteispuolelle aiemmin vah-
vistettujen kaava-alueiden viherrakenteisiin tarjoten samalla melusuojaa 
Tammistontien pohjoispuoleiselle kaava-alueelle. Kyseinen viheryhteys jat-
kuu metsäisenä kalliomäkenä Tammistontien eteläpuolella alkaen Muona-
miehen torpan pihapiiristä. Uusi, Muonamiehen torpan pihapiirin puhkaise-
va, tielinjaus heikentää tätä yhteyttä jossakin määrin. Viheryhteyden jatku-
minen katkeamattomana etelään uuden tielinjauksen reunasta tai mahdolli-
sesti säilytettävän Muonamiehen torpan pihapiiristä tulisi turvata mahdolli-
simman vahvana tässä sekä vireillä olevassa 4/2004 "Iso-Haarla I" asema-
kaavassa. 
 
Hirvensalon maisemallinen identiteetti on pitkään rakentunut maaseutumai-
seen miljööseen, jota ovat luonnehtineet metsäisten kalliomäkien väliin jää-
vät pelto ja niittyaukeat sekä hajallaan sijainneet maatilat ja torpat. Tämä 
miljöö on väistämättä ristiriidassa nykyisten maankäytöllisten paineiden 
kanssa, mitä osoittaa tässä asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotuksessa 
laadittu Muonamiehen torpan yli kulkeva Tammistontien uusi linjaus. Ky-
seinen torppa voidaan nähdä kiinteänä osana historiallista maisemaa ja pai-
kallisidentiteettiä, mistä syystä torpan säilyttäminen olisi suotavaa. Säilyttä-
minen edellyttäisi kuitenkin riittävien resurssien osoittamista torpan mahdol-
liseen siirtämiseen sekä kunnostamiseen ja ylläpitoon, ettei rappeutuva torp-
pa jää ympäristön laatua ja arvoa alentavaksi elementiksi. Kaavaan merkittyä 
uutta Tammistontien linjausta voidaan pitää kestävän liikennesuunnittelun 
periaatteita tukevana, koska se muodostaa turvallisemman ja kevyttä liiken-
nettä tukevan yhteyden Haarlan uusilta asemakaava-alueilta keskusta suun-
taan. Kaava- ja kaavanmuutosalueella ei tiettävästi ole erityisiä luontoarvoja. 
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Vesilaitos toteaa lausuntonaan: ”Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdo-
tuksessa tulee huomioida, että nykyisen Tammistontien alueella, Tammiston-
tien poikki sekä Tammistontien eteläpuolella kulkee Turun vesilaitoksen ve-
si- ja viemärijohtoja. Niille ei saa aiheuttaa vahinkoa tai haittaa Tammiston-
tietä oikaistaessa.” 
 
Kiinteistölautakunta päätti esittää lausuntonaan, ettei lautakunnalla ole 
huomautettavaa Haarlan kaupunginosan asemakaava- ja asemakaavanmuu-
tosehdotuksesta (28/2005) "Muonamiehen torppa", mutta lautakunta toivoo, 
että kaavaratkaisun yhteydessä selvitetään mahdollisuus ns. Muonamiehen 
torpan siirtämiseen, mikäli sitä ei voida kaavaratkaisun yhteydessä säilyttää 
nykyisellä paikalla. 
 
Turun maakuntamuseo toteaa lausunnossaan mm., että: ”Turun maakunta-
museo ei ole Hirvensalon osayleiskaavatyön yhteydessä 1997 merkinnyt ko. 
muonamiehen torppaa säilytettäväksi kohteeksi. Hirvensalo-seura ry. teki 
kuitenkin torpan rakennuksista rakennussuojelulain mukaisen suojeluesityk-
sen 29.1.2002. Tämän johdosta Lounais-Suomen ympäristökeskus pyysi 
27.2.2002 Museovirastolta lausuntoa, jolloin Museovirasto totesi, että Meri-
talon muonamiehen entisen torpan rakennuksilla ja pihapiirillä on paikallista 
kulttuurihistoriallista arvoa ja niiden säilyminen tulee turvata.  
Turun maakuntamuseo toteaa Haarlan Muonamiehen torpan asemakaava- ja 
asemakaavanmuutosehdotuksesta, että koska Museovirasto on antanut lau-
sunnon torpan säilyttämisen puolesta, tulee asemakaavaehdotuksesta pyytää 
tässä tapauksessa lausuntoa Museovirastolta.” 
 
Asemakaavatoimisto on Turun maakuntamuseon kehotuksesta pyytänyt 
asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotuksesta lausunnon Museovirastol-
ta. 
 
Museovirasto ei ole tämän kaavan yhteydessä annettuun määräaikaan men-
nessä lausunut suojelusta eikä ole ilmoittanut kiinnostuksestaan antaa lau-
suntoa. Rakennuksella ei voida katsoa olevan sellaisia suojeluarvoja, joiden 
vuoksi se tulisi suojella asemakaavalla tai rakennussuojelulain perusteella. 
 
Muilla lausunnonantajilla ei myöskään ole huomautettavaa muutoksen joh-
dosta. 
 

Muistutus: 
 
Hirvensalo-seura ry on kaavan nähtävillä ollessa 28.10.2005 tehty asema-
kaava- ja asemakaavanmuutosehdotuksesta seuraavan sisältöisen muistutuk-
sen: ”Viittaamme oheen liitettyihin ”Maunulan” asemakaavaluonnoksesta 
antamaamme lausuntoon 18.6.2002, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen  
21.2.2003 antamaan päätökseen rakennussuojelulain mukaisessa asiassa sekä 
tästä kaavasta antamaamme mielipiteeseen 23.9.2005 ja vaadimme, että kaa-
van tarkoittamalle tielle osoitetaan paikka muualta siten, että ehdotetussa 
kaavassa tien alle jäävät kulttuurihistoriallisesti arvokas torppa apurakennuk-
sineen ja pihapiireineen voidaan säilyttää asemakaavan suojelumääräyksillä. 
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Asemakaavaehdotuksessa tarkoitettu alue kuului ensin edellä mainitun 
”Maunulan” asemakaavan piiriin, mutta se rajattiin kaavan ulkopuolelle ym-
päristökeskuksen asetettua torpan väliaikaiseen toimenpidekieltoon 
21.2.2002. ”Maunulan” asemakaavassa ei kuitenkaan millään tavalla varau-
duttu torpan säilyttämisestä johtuvaan tielinjauksen muuttamiseen. Sen 
vuoksi uusi tielinjaus voidaan huomioida enää vain Tammistontien eteläpuo-
lisen alueen asemakaavoituksen yhteydessä tai muuttamalla muistutuksen 
kohteena olevaa ehdotusta siten, että mutkaa oikaistaan leikkaamalla osa 
Kraatarinmäkeä tietä varten. Kummassakin tapauksessa tielinjaus on hoidet-
tava siten, ettei yksityisten maanomistajien oikeuksia loukata tai tarpeetto-
masti kavenneta, koska tie olisi voitu alun alkaen kaavoittaa yleiskaavan 
mukaisesti kaupungin omistamalle maalle Kraatarinmäen pohjoispuolelle. 
 
Ehdotettu asemakaava ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momen-
tissa säädettyä sisältövaatimusta, jonka mukaan ”rakennettua ympäristöä ja 
luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävit-
tää”. Vaatimuksen sisältöä on täsmennetty rakentamisen ajallista kerrostu-
neisuutta korostavalla 118 §:llä, jonka mukaan ”rakennuksen tai sen osan 
purkamisessa on huolehdittava siitä, että historiallisesti tai rakennustaiteelli-
sesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella”. Lakia eduskun-
nassa käsiteltäessä ympäristövaliokunta vielä erikseen lausui, että 54 § 2 
momentissa mainituilla erityisillä arvoilla tarkoitetaan myös kulttuurihistori-
allisia arvoja. Kraatarin torppa (=Muonamiehen torppa) muodostaa tällaisen 
paikallisen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen, joka tulee säilyttää.”  
 
Asemakaavatoimisto: 
 
Maisemallisesti arvokkaiden mäkialueiden säilyttämisen, liikenteen turvalli-
suuden ja sujuvuuden sekä maankäytöllisten tarkoituksenmukaisuustekijöi-
den takia on vertailun pohjalta päädytty esittämään Tammistontien linjauk-
selle vaihtoehtoa, jossa muonamiehen torppaa ei ole mahdollista säilyttää 
nykyisellä paikallaan. 

 
4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 
Asemakaavan muuttamisen ja asemakaava-alueen laajentamisen tavoitteena 
on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen alueella. 
Tiealueen kaavoittaminen mahdollistaa nykynormien mukaisten ajoratojen ja 
kevyen liikenteen väylän rakentamisen alueelle. Nykyinen tie muutosalueella 
on mutkainen ja kapea. 

 
4.5 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

 
Tammistontielle on tutkittu asemakaavaprosessin aikana myös muita vaihto-
ehtoisia linjauksia. Muiden linjausten kielteisenä piirteenä on erityisesti se, 
että ne turmelevat maisemallisesti ikävän raskaalla tavalla alueelle luonteen-
omaisia ja arvokkaina pidettäviä metsäisiä mäkialueita. Lisäksi eteläisempi 
linjausvaihtoehto supistaisi muutenkin niukentuneita rakentamismahdolli-
suuksia tulevilla Iso-Haarlan kaava-alueilla.  
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Asian luonteen vuoksi ei ole laadittu asemakaavakartaksi asti muita kuin tä-
mä vaihtoehto. Vertailukohtana voidaan pitää voimassa olevan kaavan mu-
kaista tilannetta, jolloin alueella ei tapahdu muutoksia. 
 
Mielipiteiden huomioonottaminen 
 
Alustavasta kaavaehdotuksesta jätetyt mielipiteet on kuvattu tarkemmin 
kohdassa 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö. 
 

 
5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
5.1 Kaavan rakenne 

 
Asemakaava-alueen pinta-ala on n. 1,3632 ha ja asemakaavanmuutosalueen 
n. 1,8556 ha yhteensä n. 3,2188 ha, josta katualuetta 1,2701 ha, lähivirkis-
tysaluetta 0,8746 ha, urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta 0,4181 ha sekä 
suojaviheraluetta 0,6560 ha. 
 
Muutoksessa lähivirkistysalue pienenee 0,0247 ha ja urheilu- ja virkistyspal-
velujen alue 0,0141 ha. Katualue lisääntyy 1,1406 ha ja suojaviheralue 
0,2614 ha. 
 
Suojaviheralueen asemakaavamääräystä on tarkennettu, alue on varustettu 
merkinnällä EV-1. Lähivirkistysalueen asemakaavamääräystä on myös tar-
kennettu, alue on varustettu merkinnällä VL-1. 
 
Muutosalueen ensimmäinen nykyisin voimassa oleva asemakaava on vahvis-
tettu 5.5.2003, osa alueesta on kaavoittamatonta. 
 
Muutoksessa Haarlankentän alueelle merkitään kaksi erillistä rakennusalaa, 
pienempi Meteorikadun puoleiselle laidalle ja suurempi nykyisen kaavan 
mukaisesti Tammistontien puoleiselle laidalle. Rakennuspaikat on tarkoitettu 
pukusuojia ja muita kentän toiminnalle tarpeellisia huoltorakennuksia ja ra-
kenteita varten. Tammistontien suuntaisen rakennuksen ja siihen liitettävien 
aitojen tulee yhdessä muodostaa melueste Tammistontien liikennemelua vas-
taan. 
 
Muutosalueen nykyinen yhteenlaskettu rakennusoikeus on 200 m2:ä ja muu-
toksen jälkeen 300 m2:ä, rakennusoikeuden lisäys alueella on 100 m2:ä . 
 
Asemakaava-alueella sijaitseva Muonamiehen torppa jää nykyisellä paikal-
laan Tammistontien uuden tielinjauksen alle. 
 
Edellisestä johtuen asemakaavatoimisto esittää muutamia vaihtoehtoisia si-
joituspaikkoja Muonamiehen torpalle tämän asemakaava-alueen eteläpuolel-
le valmisteilla olevalta ”Iso-Haarla I” asemakaava-alueelta mikäli joku yh-
distys tai yksityinen taho on valmis kustantamaan torpan siirron. 
 
Kaupungilla ei ole torpalle käyttöä eikä halukkuutta kustantaa torpan siirtoa.  
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Maassamme on aiemminkin harjoitettu rakennussuojelua sijoittamalla suo-
jeltavia rakennuksia ns. siirtopaikoille. Rakennukset on siirretty hyvinkin 
kauas alkuperäisiltä rakennuspaikoiltaan. Tämän kaltaista rakennussuojelua 
on harjoitettu mm. Oulussa varsin onnistuneesti. Oulussa rakennukset ovat 
edelleenkin jokapäiväisessä käytössä, eivät museoina kuten Seurasaaressa. 
 
Hirvensalo-seura ry. on 29.1.2002 tehnyt esityksen Muonamiehen torpan ra-
kennussuojelulain mukaisesta suojelusta. 
 
Lounais-Suomen ympäristökeskus on 21.2.2002 päätöksellään nro. 46MK 
diaarinumero LOS-2002-L-44-27 kieltänyt toistaiseksi tai enintään siihen as-
ti, kunnes suojelua koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu, ryhtymästä sel-
laisiin toimenpiteisiin, jotka vaarantavat puheena olevien rakennusten kult-
tuurihistoriallista arvoa. 
 
Lounais-Suomen ympäristökeskus toteaa samalla, että ”Rakennusryhmää ei 
suojella rakennussuojelulain nojalla.” 
 
Ympäristökeskus toteaa perusteluina mm. seuraavaa: ”Rakennuksilla ei ole 
sellaista valtakunnallista merkitystä tai erityisiä syitä, miksi ne pitäisi suojel-
la rakennussuojelulain nojalla. Rakennusten suojeluarvot ovat kuitenkin sel-
laiset, että kohteen säilyminen tulee turvata maankäyttö- ja rakennuslain 
keinoin eli asemakaavan suojelumääräyksillä, vaikka kohde ei olekaan Hir-
vensalon oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa suojelukohteena.” 
 
Lounais-Suomen ympäristökeskus on 27.2.2002 pyytänyt Museovirastolta 
lausuntoa ”Muonamiehen torpan” rakennussuojeluasiassa. 
 
Lausunnossaan Museovirasto toteaa kantanaan seuraavaa: ”Meritalon muo-
namiehen entisen torpan rakennukset ja pihapiiri muodostavat paikallisen 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen, joten niiden säilyminen tulee tur-
vata. Suojelu olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa vireillä olevassa Maunu-
lan asemakaavassa, siis huolehtia siitä, että entisen muonamiehen torpan 
käyttö ja kunnossapito ratkaistaan sen kulttuurihistoriallisen arvon ja kylä-
kuvallisen merkityksen säilyttävällä tavalla maankäyttö- ja rakennuslain 118 
§:n mukaisesti.”  
Suojelumääräykset: ”Suojelutarve kohdistuu entisen torpan asuinrakennuk-
seen ja liiteri-saunaan. Suojelutavoitteita ovat rakennusten ulkoasun säilyt-
täminen sallimalla vain ennallistava julkisivujen korjaaminen tai käytön 
kannalta välttämättömät muutokset. Lisäksi sisätilojen rakennushistorialli-
sesti mielenkiintoiset ja arvokkaat yksityiskohdat olisi saatava säilymään, ts. 
tilojen korjaukset on toteutettava pieteetillä. Rakennuksia tulee ylipäänsä 
hoitaa ja käyttää siten, että niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy.” 
 

 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

 
Asemakaava- ja asemakaavanmuutosalueella tapahtuva muutos nykyiseen 
maastossa vallitsevaan tilanteeseen on liikenteellisesti ja Muonamiehen tor-
pan osalta melko merkittävä, muilta osin vähäinen. 

 



 12
 
5.7 Nimistö 

Muutosalueen nimistö muodostuu alueen nykyisen voimassa olevan asema-
kaavan nimistä. 
 
Nimistötoimikunta on käsitellyt nimistöasiaa kokouksissaan nrot 
20/26.9.1985 § 130, 3/5.2.2002 § 12, 9/20.8.2002 § 51, 10/17.9.2002 § 57 ja 
2/4.3.2003 § 11. 

 
 
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 
Kaava on osittain jo toteutunut. Asemakaavan jatkototeutus alkanee kaavan 
saatua lainvoiman. 
 
Ympäristö- ja kaavoitusviraston suunnittelutoimiston toivomuksesta on 
lausuntokierroksen jälkeen katualuetta laajennettu tilojen Tammila ja Läh-
teenmäki alueella enimmillään noin kolme metriä etelään päin. Suunnittelu-
toimiston toivomuksesta on myös kaavakartasta poistettu alueen nykyisen 
voimassa olevan asemakaavan mukaiset uuden tielinjauksen tarpeettomaksi 
tekemät melumääräykset. 
 
Turussa 30. päivänä syyskuuta 2005 
Muutettu 9.12.2005 
 
 
 
 
 
Asemakaavapäällikkö  Timo Hintsanen 
 
 
 
 
 
Kaavasuunnittelija  Marjatta Tamminen 
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