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SUUNNITELMASELOSTUS 

Tuurenpelto, Isohaarlanmäki, alueen eteläpuoliselle osalle esitetyn polun kohta. 

 

Suunnittelualueen kuvaus 

Alue sijaitsee Iso-Haarla I asemakaava-alueella Haarlan kaupunginosassa. Koko asemakaava-alu-
eelle on laadittu yleissuunnitelma D 3703 001 suunnitelmaselostuksineen 30.11.2011. Nähtävillä 
oleva osa yleissuunnitelmasta koskee Tuurenpeltoa sekä Isohaarlanmäkeä sillä osalla, jolle yleis-
suunnitelmassa on esitetty ulkoilureitti. Kyseiset alueet on rajattu yleissuunnitelmakarttaan. Myös 
tämä selostus koskee vain kyseisiä alueita. 

Pohjoisessa alue rajoittuu Tammistontiehen ja muilta osin pientaloasutukseen sekä aluetta osittain 
reunustaviin metsäsaarekkeisiin, asemakaavanmukaisiin lähivirkistysalueisiin (VL) ja lähimetsään 
(VM). 

Tuurenpelto on asemakaavassa maisema- ja ympäristön hoitoalue, jonka avoin luonne tulee säilyt-
tää (VE-1). Pohjois-eteläsuunnassa alueen läpi kulkee Tuurenpolku, asemakaavassa yleiselle jalan-
kululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, puistopolku. Itä-länsisuunnassa Tuurenpolulta erkane-
vat Kaletonpolku ja Rautakarinpolku Viittakarinkujalle, Meritalontielle sekä Valeri-Haarlantielle. 



 

 

Tuurenpellon etelälaitaan ja Isohaarlanmäen eteläosaan on asemakaavassa osoitettu sijainniltaan 
ohjeellinen ulkoilureitti Meritalontieltä Lennunkujalle. 

Tuurenpolun rinnalla, puistopolun länsipuolella on alueelliselle hulevesijärjestelmälle varattu alueen 
osa, jonka kautta johdetaan ja viivytetään hulevesiä allas- ja ojarakentein. 

Suunnittelualueella on asemakaavassa osoitettu leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. 

Nykytilanne ja kehittämistarpeet 

Tuurenpelto on niittymäinen puistoalue metsäsaarekkeiden ja pientalokortteleiden välissä. Asema-
kaavassa osoitettu ja yleissuunnitelmassa esitetty polkuverkosto on rakennettu, samoin leikkipaikka. 
Alue on muilta osin rakentamatonta ja sitä hoidetaan uuden RAMS- hoitoluokituksen A4- hoitoluokan 
mukaisena avoimena alueena. 

Suunnittelun tavoitteena on ollut luoda alueelle asemakaavan mukainen virkistysalue ja esittää vi-
heralueen käsittelyn perusratkaisut, joilla päästään asukkaita palveleviin, mutta silti helppohoitoisiin 
ratkaisuihin. Keskeinen tavoite on esimerkiksi parantaa alueen kuivatusta, joka puuttuvien huleve-
sien hallintarakenteiden takia on ollut puutteellinen. 

Maisemallisena tavoitteena on ollut säilyttää alueen nykyistä metsäsaarekkeiden ja peltomaiseman 
polveilevaa ilmettä. 

Suunnitelma 

Yleistä 
Mahdollisimman paljon on nykyisiä pinnantasoja pyritty säilyttämään. Muutoksia (täyttöjä ja leikkauk-
sia) joudutaan tekemään Tuurenpellon alueella. 

Jalankulku- ja pyöräily-yhteydet 
Alueen puistopolut ovat pääosin asemakaavan mukaiset. Poikkeuksena suunnitelmassa ehdote-
taan, että Viittakarinkujan päässä Kaletonpolku alkaa hieman eri kohdasta kuin asemakaavassa. 

Leikkipaikka 
Tuurenpellolle (VE-1 alueen) Tuurenpolun ja Rautakarinpolun kulmassa Martanmäen kupeelle raja-
taan lähileikkipaikka osittain istutuksilla. 
Leikkivälineiksi ehdotetaan kaksi keinua, kaksi keinueläintä, hiekkalaatikkoa, kiipeilytelinettä sekä 
kiipeilyverkkoa. Leikkipaikalle on ehdotettu asennetavaksi myös pöytä-penkkiyhdistelmiä (kaksi ai-
kuisten kokoista ja yksi lasten kokoa), lisäksi hiekkalaatikon lähistölle ehdotetaan selkänojallista 
penkkiä. 
Leikkipaikka valaistaan. 

Kalusteet ja varusteet 
Penkit sijoitetaan raittien varsille yleissuunnitelmassa esitettyihin paikkoihin (Penkkipaikka) ja leikki-
paikalle. 
Roska-astiat sijoitetaan leikkipaikalle ja valaistujen raittien varteen. Roska-astiat kiinnitetään valai-
sinpylväisiin. Alueelle sijoitetaan myös yksi syväkeräysastia Rautakarinpolun varteen lähelle Merita-
lontietä. 
Opasteissa esim. leikkipaikalle ja muissa tarvittavissa ”viitoitus” -kalusteissa käytetään Turun perus-
ratkaisuja. 



 

 

Esteettömyys 
Rakennettavat puistopolut saadaan esteettömiksi lukuun ottamatta yhteyttä Valeri-Haarlantien ete-
läpäästä Tuurenpellon puolella jatkuvalle Valeri-Haarlantien ajoyhteydelle. 

Ulkoilureitti 
Tuurenpellon ja Isohaarlanmäen etelälaitaan on esitetty ulkoilureitti Meritalontieltä Lennunkujalle. 

Pintamateriaalit 
Alue säilyy viherpintana ja entinen pelto avoimena alueena. Alue pyritään pitämään niin loivapiirtei-
sinä, että sitä voidaan vuokrata hoidettaviksi. 
Puistopolut ovat kivituhkapintaisia lukuun ottamatta Kaletonpolun itäosaa ja Tuurenpolun pohjoisinta 
osaa, jotka asfaltoidaan, koska reitin on tarkoitus olla lasten koulureitti. 

Kaletonpolun ja Tuurenpolun risteykseen tehdään graniittireunakivellä rajattu istutussaareke. Siihen 
istutetaan katajia ja matalia pensaita. Reunakiven viereen ladotaan pinnan suuntaisesti luonnonki-
vilohkareita, jotta istutukset eivät muodostu näkemäesteeksi. 

Valaistus 
Suunnitelmassa valaistaan leikkipaikka, sinne johtavat puistopolut sekä polkuyhteys Viittakarinku-
jalta koulun suuntaan Tammistontielle. Valaistavat polut ovat Kaletonpolku, Tuurenpolku välillä Rau-
takarinpolku - Tammistontie sekä Rautakarinpolku. 
Valaisimina käytetään puistovalaisimia, leikkipaikalla esim. SITECO City-Light, 4,5 metrin ja puisto-
poluilla esim. Siteco SC50 valaisimet 5 metrin pylväisiin asennettuina. 
Erityisvalaistusta ei ole viheralueille esitetty. Valaistuksen vaatimat sähkökaapit sijoitetaan ensisijai-
sesti katujen läheisyyteen. 

Kasvillisuus 
Mahdolliset vaaralliset, huonokuntoiset puut poistetaan Tuurenpeltoon rajautuvien metsien reuna-
alueilta sekä ulkoilureitin varrelta. 
Avoimen alueen reunoihin, polkujen vieriin ja risteyspaikkoihin sekä leikkipaikalle istutetaan puita. 
Leik- 
kipaikan ympärille ja penkkipaikkoihin istutetaan myös pensaita. Tuurenpellon ”kuivien vesiaiheiden” 
kivikkojen yhteyteen istutetaan matalia pajuryhmiä ja pensaita. 
Pensaiksi valitaan kauniita, kestäviä ja helppohoitoisia lajeja. Istutuksissa käytetään alueelle tyypil-
lisiä kotimaisia pensas- ja puulajeja. 

Kuivatus 
Asemakaavassa Tuurenpellolle on esitetty vesiaihe. Suunnittelun edetessä on kuitenkin päädytty 
siihen, ettei varsinaista vesiaihetta toteuteta vaan Tuurenpellon matalimpaan kohtaan muotoillaan 
kivistä ja pensaista ”kuiva vesiaíhe”. 

Tuurenpelto toimii Valeri-Haarlantien tulvareittinä, jonka vuoksi AP-kortteleiden 75 ja 76 välistä lei-
kataan nykyisiä pintoja ja Tuurenpeltoon leikataan painanne. Painanteen on tarkoitus toimia Tuu-
renpellon vesien keruualueena ja sen pohjalta johdetaan vesi puolirummulla Valeri-Haarlantien kui-
vatusjärjestelmään. Tuurenpellon länsilaitaa ja korttelia 76 on täytettävä niin, että Tuurenpellon ra-
jalla korkeus on noin +7, kun se nykyisin on pahimmillaan alle +6. 

Tuurenpellon pinnanmuodot säilytetään loivapiirteisinä ja tarvittaessa pintaa muotoillaan ja tasataan, 
jotta puistopolut (Rautakarinpolku, Tuurenpolku) eivät padota vesien luonnollista kulkua. Rautakarin 
polun läntisen osan ja Tuurenpolun ali johdetaan mahdollisesti tulevat vedet rummulla. Rumpujen 
päät muotoillaan loiviksi ja niihin muodostetaan ”kivikot”. 

 



 

 

Hoito 
Tuurenpelto säilytetään avoimena alueena ja hoidetaan B3- hoitoluokan mukaisena maisemaniit-
tynä. 
Puistopolkujen reunat hoidetaan avoimena alueena, hoitoluokka B2 Käyttöniitty. 

Suunnitelman käsittely 

Puistosuunnitelma on nähtävillä 31.1. – 14.2.2022. Mahdolliset muistutukset suunnitelmaan on teh-
tävä ennen nähtävillä olon päättymistä osoitteeseen: Kaupunkiympäristö, Kaupunkiympäristön to-
teutussuunnittelu, Puolalankatu 5, 3. krs, 20100 Turku tai sähköpostilla 
kaupunkirakentaminen.toteutussuunnittelu@turku.fi 

Nähtävillä olon jälkeen toteutussuunnittelu käsittelee mahdolliset muistutukset ja tekee harkintansa 
mukaan suunnitelmaan muutoksia ennen suunnitelman viemistä päätöksentekoon. Suunnitelman 
hyväksyy kaupunkiympäristölautakunta. Tavoitteena on saada asia lautakunnan käsittelyyn kevään 
2022 aikana. 

Lisätietoja: 

Hillevi Ahlroth 
Suunnitteluhortonomi 
puh 040 6885 462 
hillevi.ahlroth@turku.fi 
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