
Lundén Architecture Company
Siltasaarenkatu  18-20 B, 2nd Floor
00530 Helsinki, Finland

T +358-40-521-3174
E info@lunden.co
W www.lunden.co

Torppalan ideasuunnitelma



Torppalan ideasuunnitelma 25.10.2020

Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu

A: Aloitus ja analyysit B: Työpajat ja 
alustava suunnitelma

Työn vaiheet Osallistaminen

C: Varsinainen ideasuunnitelma
D: Ideasuunnitelman esitys ja esittely

Elokuu Syyskuu

Asia
ntu

ntij
atyö

pajat 2
2-27.4.2020

Aloitu
sk

okous 1
.4.2020

Perj
antaikirj

ee
t

 6.4.2020
9.4.2020

17.4.2020

24.4.2020

1.5.2020

8.5.2020

15.5.2020

22.5.2020

29.5.2020

5.6.2020

12.6.2020

22.6.2020

27.6.2020

3.7.2020

21.8.2020

28.8.2020

4.9.2020

22.9.2020

25.9.2020

5.10.2020

5.10.2020

29.9.2020

Suunnitt
elu

kokous 1
9.5.2020

Suunnitt
elu

kokous 2
.6.2020

Suunnitt
elu

kokous 6
.5.2020

Asu
kasti

laisu
us j

a m
aasto

käyn
ti 2

3.6.2020

Alusta
va

 m
aankäytt

öluonnos 3
.7.2020

Kesälomat (6.7.-9.8.) Esit
tel

y

Suunnitt
elu

kokous 2
0.8.2020

Suunnitt
elu

kokous 2
7.8.2020

Suunnitt
elu

kokous 8
.9.2020

Loppura
porti

n kommen
tit

Suunnitt
elu

kokous 1
0.9.2020

Visu
alis

ointim
anuaali D

L 18.9.2020

- y
mpäris

tö/ m
aise

ma 22.4.

Esit
tel

y p
äättä

jill
e  

17.6.2020

Id
ea

su
unnite

lm
a va

lm
is

- k
rit

ee
ris

tö

- m
aankäytö

nluonnokset

- m
aankäytö

nluonnokset

- li
iken

ne

- e
nerg

ia

- o
sa

llis
taminen

 (f
aceb

ook-ry
hmä)

- r
aken

nelu
onnokset

- li
iken

ne 2
3.4.

-en
erg

ia 27.4.

Lähtötietopaketti ja työpajat
 
Ideasuunnitelma lähti liikkelle lähtötietoaineistojen 
keräämisellä ja analyysien tekemisellä niiden pohjalta. 
Ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista jär-
jestettiin kolme eri teemoihin (energia, liikenne sekä 
luonto ja maisema) keskittynyttä työpajaa. Työpajoissa 
alustuksen kuhunkin aiheeseen piti työpajaan kutsuttu 
aihepiirin asiantuntija. 

Työpajojen tulokset kerättiin SWOT-analyyseiksi. 
SWOT-analyysit ovat löydettävissä loppuraportin liit-
teistä. Analyysien ja työpajojen jälkeen työ jatkui raken-
nemallien parissa. 

Yleisötilaisuus ja rakennemallit 

Kesäkuun lopussa pidettiin avoin yleisötilaisuus, jossa 
esiteltiin alueesta tehty lähtötietoaineisto sekä alueel-
le luonnostellut eri rakennemallit. Rakennemalleissa 
keskityttiin hahmottamaan liikenneverkon perusrat-
kaisua ja ratkomaan Torppalantien tulevaa luonnet-
ta. Yleisötilaisuuden henki oli innokas ja aktiivinen.  
Yleisötilaisuuden lopuksi myös Torppalan ekokylä 
Facebook-ryhmä lanseerattiin käyntiin. 

Ennen yleisötilaisuutta alueeseen tutustuttiin suunnit-
telutiimin kanssa jalkaisin. 

Massoittelu ja konseptin syventäminen

Liikenneverkon ja maankäytöllisen rakenteen selkey-
tyessä suunnittelu tarkentui korttelikonsepteihin, ta-
lotyyppeihin sekä rakentamisen alustavaan ilmeeseen. 

Ideasuunnitelman ratkaisuista käytiin yleisten suun-
nittelukokousten lisäksi liikenteeseen ja energiaratkai-
suihin keskittyneet kokoukset. 

Ideasuunnitelmasta tehty visualisointikäsikirjoitus lä-
hetettiin alikonsultille havainnekuvien pohjaksi. 

Perjantaikirje
Työn etenemisestä ja syntyneistä ratkaisuista tiedo-
tettiin viikoittaisen perjantaikirjeen välityksellä. Per-
jantaikirje on tavoittanut niin asiantuntijatiimin kuin 
alueen osalliset. 

Työpajat
Projektin aikana järjestettiin kolme teemallista työpajaa.  
 
Torppalan ekokylä Facebook-ryhmä 
Facebook-ryhmän kautta olemme jakaneet tietoa suun-
nittelun etenemisestä sekä suunnitteluratkaisuista. 
 
3D-malli 
3D-malli jaettiin osallisille katseltavaksi ja kommentoi-
tavaksi BimX Webviewer-sovelluksen avulla

Torppalan ideasuunnitelma
Suunnittelun aikataulu, vaiheet ja osallistaminen
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Tausta ja tavoitteet 
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Näkymä Torppalaan Piispanristin keskustasta

Suunnitelualueen laajuus on 50ha ja tavoitteena on 1 000 uutta asukasta.
Alueella on voimassa Lemunniemen osayleiskaava (vahv. 2011). 
Suunnittelualue on asemakaavoittamatonta. 
Alueelta on matkaa Kaarinan keskustaan noin 6 km ja Turkuun noin 10 km.

 

” Mittarina hymyilevät ihmiset ja 
valokuvaavat turistit” 
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Tavoitteet

Paikallinen 
ruuantuotanto

Omavaraisuus

Kohtuuhintaisuus

Uusiutuva energia

Paikallinen 
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Kestävä
liikkuminen

Sähköiset
kulkuneuvot

Suljettu vesikierto

Pohjaveden 
hyödyntäminen
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palvelut

Jakamispalvelut

Ihmislähtöinen
suunnittelu
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hyvinvointi

Palvelujen 
saavutettavuus
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kaupunkiseudun 
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monimuotoiset
luontotyypit
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ja lajit
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luontokontaktit
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Vapaa-ajan 
mahdollisuudet

Yhteys mereen
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ekokylä
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Hiilineutraalius

Muinaismuistot
ja rakennettu 
kulttuuriympäristö

Alueen 
erityispiirteet
ja identiteetti

Luonnonläheinen ja kestävä alue jossa on hyvä asua ja elää
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Liittyminen kaupunkirakenteeseen
Rakeisuuskaavio

Turku

Kaarina

Torppala
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Turku

Kaarina

Torppala

Luonto ja virkistys Virkistysalue 
Natura-alue, suojelualue
Arvokas luontoalue /-kohde

Sijainti merkittävien luonto- ja virkistysalueiden äärellä
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Tulevaisuuden näkymät
Lähialueen aluekehityshankkeet 

PIISPANRISTI

LEMUNNIEMI

ALA-LEMU

RAUVOLA

Lähialueiden kehityksen suuntia 1:13 000
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Maisemarakenne ja kulttuuriympäristö
Maisemarakenne maankäytön konseptin lähtökohtana

Vesistö
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Metsä / sulje
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Poten a i -orava-alueet:
voi osoi a a u

Päävedenjakaja

Sivuvedenjakaja

Oja/ puro

Meritulva 1/250 a

Epäsuotuisa rakentamisen paikka:
Jyrkkä pohjoisrinne

Poten a iito-orava-alueet:
kulkuyhteys

Arvokas luontoalue

Poten a i -orava-alueet:
ei tule osoi a a u

Ympäröllises k a e

Uhanalaiset ja silmällä-
pide

Lahokaviosammaleen likimääräinen esiintymä

Rajaus osoittaa esiintymän/esiintymien sijainnin ei sen suoja-aluetta. Suojavyöhyke
määritellään tarkempien luontoselvitysten valmistuessa.
Elinympäristöä heikentävät ja pienilmastoa muuttavat toimenpiteet kuten hakkuut ovat
kiellettyjä.Alueella tulee taata lahopuujatkumo.

Tunnistetut ja poten a i -orava-alueet

Lepakot

Linnunherne kukoi

Lisäksi kar a a o :
Sarapiston pähkinä- ja jalopuulehto ja Sauhuvuoren kallioalue

Natura 2000-alue

Yksityiset suojelualueet
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Ominaispiirteet 
Alueen erityispiirteiden tunnistaminen

kaislikko

Torppalan päärakennus

pelto

virkistysranta

kallioalue lehtosekametsä

Torppalan päärakennuksen 
talousrakennuksia

näkymä kohti Wiperinlahteanäkymä kohti Kuusistonsalmea
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Torppalantien luonne
Rakennuksilla väljästi rajattu kapea raitti, josta avautuu pitkiä näkymiä yli peltoalueen 
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Strategia
Strategia pohjautuu alueen analyyseihin ja suunnitelma strategioihin

Ekokriteeristön osa-alueiden strategiset tavoitteet 

Luonto ja maisema
 

Rakennetaan maisemaan 
sopien, alueen historia ja 
luonnon monimuotoisuus 

huomioiden. 

Energia ja yhteisöllisyys

Muodostetaan kestävää 
elämäntapaa tukevia 
yhteisöllisiä paikkoja. 

Mahdollistetaan tulevaisuuden 
energiajärjestelmät.

Liikenne ja palvelut

Kehitetään aluetta pyöräilyn ja 
kävelyn ehdoilla.

Rakentaminen

Luodaan monipuolisia, eri 
elämänvaiheet huomioivia 

kestävän asumisen ja elämisen 
vaihtoehtoja.
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” Asumisen uusi normaali ” 
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Kehittämisen periaate
Kehitetään aluetta asukkaslähtöisesti, luoden yhteyksiä arvokkaaseen luontoon ja maisemaan

Wiperinlahti

Kaarina

Torppala

Wiperinoja ja 
arvokas peltomaisema

luontoreitit ja 
metsämaisema
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Näkymä Torppalantieltä kohti Wiperinlahtea


