1 Uusi asuinkortteli, toteutusvaihe 1
          - keskustan eheytyvä länsireuna
2 Uusi asuinkortteli, toteutusvaihe 2
          - voidaan toteuttaa 10-tien nykyisellä linjauksella
3 Uusi asuinkortteli, toteutusvaihe 3
          - voidaan toteuttaa uuden ohitustien myötä
4 Uusi keskustakortteli, jossa liiketilaa ja palveluja katutasossa, 	
toteutusvaihe 3
5 Lieto-puisto: ydinkeskustan yhteys Aurajoelle, Hanhioja
         avataan osaksi puistoa, esteettömät pääreitit
6 Keskuspuisto:
uuden keskustan attraktio ja sydän, ulkoilmakatsomo
7 Liedon tori
8 Joukkoliikenteen paviljonki, Lieto-info ja palvelupiste
9 Keskustaytimen katutilat toteutetaan shared space         periaatteella
10 Tilaa vaativan kaupan laajentumisalue (toteutusvaihe 2-3)
11 Päiväkoti
12 Aurajoki-kahvila, läntinen attraktiopiste
13 Avoimena säilytettävä joenrantapuisto, pitkospuureitti
14 Lietolaisten asukaspuisto:
viljelypalstoja, laidunaluetta, toimintarakennus
15 Säilytettävä Säästöpankin rakennus
16     Kaupan leviäminen ulos keskustasta pyritään
          pysäyttämään. Keskusta laajentuu itään asuinkorttelein.
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Mitoitustiedot (uudet toimenpiteet):
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1. vaihe: Asuinrakentaminen 17 600 k-m²
                 Päiväkoti ja kivijalkapalveluja 500-1000 k-m²
2. vaihe: Asuinrakentaminen 23 000 k-m²
                 Palveluja 500 k-m² (sis.kahvila)
3. vaihe: Asuinrakentaminen 50 000 k-m²
                 Kauppa ja palvelut 12 500 k-m²
                 Tilaa vievä kauppa 8000 k-m²
                (kilpailualueen sisällä n. 4000 k-m² )
Yhteensä: n. 90 000 k-m² asuinrakentamista (n. 1500 asukasta)
                    n. 22 000 k-m² kaupan ja palvelun toimintoja
                   (kilpailualue)
Pysäköinti: perustuu kortteleiden pysäköintilaitoksiin
tai korttelien sisäiseen maantasopysäköintiin, ratkaisumallit ks.
1:2000 tarkenteet.

Suunnitelma
1:3000
Havainnekuva
1/3000

Liedon kunnan keskustan ideakilpailu – ”Kotipesä”

A


Uusiasuinkortteli/asumisenvyöhyke
Nykyinenasuinkortteli,
rakenteeneheytysjatiivistäminen

1

Kunnantalo,ala-aste

2

Terveyskeskus

3

Koulukeskus,urheilupuisto

4

Päiväkoti

C

Keskustatoimintojenkorttelialue:
alimmatkerroksetvarattukaupalle,
palveluilleja(vuoro)pysäköintilaitokselle,
ylemmissäkerroksissaasumista
joukkoliikenteenpaviljonki,
Lieto-infojapalvelupiste

P
K

Aurajoki-kahvila,palvelupiste
Tilaavaativankaupan
laajentumisalue
Liedontori
Keskuspuisto,uudenkeskustanattraktio
jasydän
Puistoakselikeskusta-Aurajoki,
houkuttelevaasuinympäristö

Tärkeäkevyenliikenteen
pääreitti
Avoimenasäilytettävä
joenrantamaisema

Keskustan kehittämisen teemat.

Aurajoki-Hanhioja,
Hanhiojaavataankauttaaltaanosaksipuisto

vt10:njaHyvättyläntiennykyisetlinjaukset
Ajoneuvoliikenteenpääväylät
(kevyenliikenteenväyläkadunyhteydessä)
Muutajoneuvoliikenteenväylät

Tarkenne ensimmäisen toteutusvaiheen alueelta 1:2000.

Kevyenliikenteenpääväylät
Muutkevyenliikenteenväylät

1. Kytkettyjen kaupunkivillojen kortteli 11 000 k-m². Autopaikkoja pihakannen alla 150 ap,   joista uudisrakentamiselle varataan 130 ap ja
nykyisille 20 ap.
2. Pääosa nykyisten asuntojen autopaikoista sijoitetaan  maisemoidusti korttelin sisäisen kulkureitin varrelle. Autopaikkojen mitoituksessa
esitetään sovellettavan todellista tarvetta huomioiden alueen suuri
autottomien talouksien määrä.
Autopaikkoja on maantasossa yhteensä 110 ap.
3. Nykyisten asuintalojen pihapiirejä eheytetään maisemoimalla ja vihreiden pintojen määrää lisäämällä. Keskitettyjä yhteis- ja varastotiloja
sijoitetaan pihapiiriin.
4. Korttelin läpi kulkeva kevyen liikenteen reitti.

5.

Kytkettyjen kaupunkivillojen kortteli 6 600k-m², kaupungin uusi läntinen reuna. Autopaikkoja pihakannen alla 78 ap.
6. Vanha säästöpankin talo. Asuin- ja työtiloja.
7. Päiväkoti.
8. Kirkkotien linjausta muokataan ja sen olemus muuttuu kaupunkimaiseksi kaduksi, jota asuminen rajaa.
9. Asuinkorttelien ja Aurajoen rantaniityn välinen avoimena hoidettava
vyöhyke, jolle sijoittuu asukkaiden viljelypalstoja ja yhteisiä pienpelipaikkoja. Alue jäsennetään jokea kohti suuntautuvin pensasistutuksin. Nykyinen rakennus voidaan säilyttää toimintaa palvelevana verstas- ja yhteistilana.
10. Avoimena hoidettava Aurajoen rantavyöhyke.

Rantapolku,pitkospuut
Joukkoliikenteenpaviljonki
Liedontori
Sharedspace-alueet

Ydinkeskustan kehittämisen periaate: kehitystarve ja esitetty ratkaisu.
Hyvättyläntie

vt10
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Liedonkeskustatällähetkellä:

Liedonkeskustatulevaisuudessa:

-

keskustansydänon‘tyhjä’,
autoliikenteenhallitsemaliikennealue

-

keskustansydänonasukkaidenkäytössä
olevaviihtyisäjaeläväjulkinentila

-

kaupantilatsijoittuvateripuolilleristeystä,
kevyenliikenteenyhteydetristeyksen
erisektoreidenvälilläovatheikot,
kauppojenonvaikealaajentua

-

syntyyehjäjayhtenäinenkaupanja
palvelujenmuodostamakokonaisuusja
yhtenäinen,käveltäväkeskusta-alue,
kaupalleosoitettavissatarpeitavastaavattilat

-

yksipuolisettoiminnot,
kaupunkielämäpuuttuu

-

kortteleissauseitatoimintojapäällekkäin,
synergiaetuja,mm.vuoropysäköinti,
asukkaitaasuupalvelujenäärellä

Liikennekaavio.

Liedon kunnan keskustan ideakilpailu – ”Kotipesä”

Tarkenne ydinkeskustan alueelta 1:2000.
1. Keskustakortteli. (palvelu)Asuminen 5200 k-m²/kaupan ja palvelujen
tilat 4500 k-m². Vuoropysäköintiperiaatteella toimiva pysäköintilaitos
kellarissa (120 ap) palvelee keskustan kauppoja.
2. Keskustakortteli. (palvelu)Asuminen 4800 k-m²/kaupan ja palvelujen
tilat 2500 k-m². Vuoropysäköintiperiaatteella toimiva pysäköintilaitos
kellarissa (80 ap) palvelee keskustan kauppoja.
3. Keskustakortteli (toteutusoptio nykyisen rakennuksen tilalle). Asuminen 5000 k-m²/kaupan ja palvelujen tilat 1500 k-m². Pysäköintipaikko-

6.

ja pihakannen alla ja pihalla 90 ap.
4. Uusi asuinrakennus 1700 k-m². Pysäköinti pihakannen alla yhdessä
nykyisen asuintalon kanssa.
5. Keskustakortteli. Asuminen 4800 k-m²/kaupan ja palvelujen kivijalkatilat 1500 k-m². Pysäköintipaikkoja pihakannen alla osin vuoropysäköintiperiaatteella 70 ap.

11. Veden ääressä kulkeva raitti.
12. Esteetön kevyen liikenteen raitti.
13. Hanhiojan uoma avataan osaksi Lietopuistoa. Puistoraitti kulkee kadun ali.
14. Keskustan nykyiset reitit toimivat pihakatuperiaatteella ja rajataan rakentamisella tiiviimmin.

Keskustakortteli. Asuminen 7500 k-m²/kaupan ja palvelujen kivijalkatilat 1500 k-m².Pysäköintipaikkoja pihakannen alla osin vuoropysäköintiperiaatteella 100 ap  
7. Liedon tori.
8. Ydinkeskustan katuympäristö tehdään shared-space periaatteella.
9. Joukkoliikenteen matkakeskuksen sijainti/Lieto info ja kaupungin
palvelupiste.
10. Maisemaportaikko.

Ilmakuva idästä alueelle.
Liedon kunnan keskustan ideakilpailu – ”Kotipesä”

